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BİLDİRİ NO 201: ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARI KAVRAMSAL ANLAMAYI NASIL ELE 
ALIYORLAR? .............................................................................................................................................................. 563 

Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK; Aysun Nüket ELÇİ; Esra BUKOVA GÜZEL .................................................................................................... 563 

BİLDİRİ NO 202: MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ PERMÜSTASYON 
ETKİNLİĞİNİN KAVRAMSAL ANLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ ............................................................. 568 

Aysun Nüket ELÇİ; Esra BUKOVA GÜZEL................................................................................................................................................... 568 

BİLDİRİ NO 203: RÜYA TABİRNÂMESİ GELENEĞİNE DAİR BİR ESER ÜZERİNE ............................................ 572 
Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR  ............................................................................................................................................................................... 572 

BİLDİRİ NO 204: ŞEDDÂD BİN AD’IN HİKAYESİNE DAİR .................................................................................. 576 
Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR  ............................................................................................................................................................................... 576 

BİLDİRİ NO 205: PEDİATRİDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR................................................................... 581 
Nebiye Gül; Doç. Dr. Sevda Arslan ................................................................................................................................................................... 581 

BILDIRI NO 207: YENİDOĞANIN CİLT BAKIMI .................................................................................................... 585 
Emine Özpelit; Doç.Dr. Sevda Arslan ............................................................................................................................................................... 585 

BİLDİRİ NO 208: TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN’DA OMBUDSMANLIK ................................................................ 590 
Ümmügülsüm Kılıç; Fethi Kılıç.......................................................................................................................................................................... 590 

BİLDİRİ NO 209: KURUMSAL YÖNETİMİN ENTELEKTÜEL SERMAYE BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİ............. 601 
Gökhan Berk Özbek; Taner Özbek; Uğur Bilgen ............................................................................................................................................... 601 

BİLDİRİ NO 210: REEL EFEKTİF DÖVİZ KURUNUN SEKTÖREL ETKİLERİ ....................................................... 607 
Taner Özbek; Gökhan Berk Özbek; Bahadır Bilge Aycan ................................................................................................................................. 607 

BİLDİRİ NO 211: BİR SATIN ALMA TÜRÜ OLARAK DOĞRUDAN TEMİN USULÜ.......................................... 615 
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Ertekin ............................................................................................................................................................................ 615 

BILDIRI NO 212: EKONOMİDE KADIN İSTİHDAMI ............................................................................................. 621 
Esra Güven; Uğur Bilgen ; Bahadır Bilge Aycan  .............................................................................................................................................. 621 

BİLDİRİ NO 213: KURUMSAL HAYATTA İLETİŞİM BECERİLERİ: GÖRDES BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI 
ÜZERİNE BİR UYGULAMA ...................................................................................................................................... 630 

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet ÖZTÜRK; Öğr. Gör. Dr. Esra GÜVEN ; Öğr. Gör. Uğur BİLGEN ...................................................................... 630 

BİLDİRİ NO 214: 2001-2008-2018 DÖNEMLERİNİN EKONOMİK OLAYLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ....... 639 
Hakan Aracı; Uğur Bilgen; Bahadır Aycan ....................................................................................................................................................... 639 

BİLDİRİ NO 215: ADVANCED TECHNOLOGY AND SOCIAL IMPACTS CONCERNING THE 
INTERNATIONAL ECONOMIC SYSTEM ................................................................................................................ 644 

Hakkı ÇİFTÇİ ....................................................................................................................................................................................................... 644 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

 V  

  

BİLDİRİ NO 219: EKONOMİK ANLAMDA AVRUPACILIK, AVRASYACILIK, TÜRK BİRLİĞİ VE TURANCILIK 
KAVRAMLARININ GELİŞİMİ VE GELECEK UFUKLARI ...................................................................................... 649 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER ....................................................................................................................................................................... 649 

BİLDİRİ NO 223: YENİ STRATEJİ BÜYÜK VERİ ...................................................................................................... 660 
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER ....................................................................................................................................................................... 660 

BİLDİRİ NO 225: TÜRK DÜNYASININ EKONOMİK GELİŞİMİ VE TÜRK DEVLETLERİ VE HALKLARI 
ARASINDA TİCARİ PERSPEKTİFLER ...................................................................................................................... 671 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER ....................................................................................................................................................................... 671 

BİLDİRİ NO 228: FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE 
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ............................................................................................................... 685 

Özlem Gökçe Tekin; Gülay Bedir ........................................................................................................................................................................ 685 

BİLDİRİ NO 230: FİRMALARIN FİNANSAL KALDIRAÇ DERECELERİNİN HESAPLANMASI VE BORSA 
İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA ............................................................................................................................. 693 

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz Kuğu .................................................................................................................................................................. 693 

BİLDİRİ NO 231: TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARININ LİKİDİTE SORUNLARI VE BU SORUNLARI 
AŞMAK İÇİN KULLANDIKLARI YÖNTEMLER ..................................................................................................... 698 

Ayhan YATBAZ .................................................................................................................................................................................................. 698 

BİLDİRİ NO 232: 18Q DELESYON SENDROMLU NADİR BİR OLGU ................................................................... 702 
Dilek GÜN BİLGİÇ; F. Sırrı ÇAM .................................................................................................................................................................... 702 

BİLDİRİ NO 233: NADİR BİR HASTALIK TANISI: EPSTEIN SENDROMU .......................................................... 710 
Aydeniz AYDIN GÜMÜŞ, Sırrı ÇAM............................................................................................................................................................. 710 

BİLDİRİ NO 234: KROMOZOM ANOMALİLERİ VE TRİZOMİ .............................................................................. 718 
Aydeniz AYDIN GÜMÜŞ, F. Sırrı ÇAM ........................................................................................................................................................ 718 

BİLDİRİ NO 235: INTERTISYEL AKCIĞER HASTALIĞINDA SFTPC MUTASYONU.......................................... 725 
Dilek GÜN BİLGİÇ, F. Sırrı ÇAM .................................................................................................................................................................... 725 

BİLDİRİ NO 236: HOKPP’DA T704M MUTASYONU VE YENİ BİR KLİNİK ANTİTE .......................................... 730 
Dilek GÜN BİLGİÇ, Aydeniz AYDIN GÜMÜŞ, H. Betül GERİK ÇELEBİ, Esra ÇOLAK, F. Sırrı ÇAM  .............................................. 730 

BİLDİRİ NO 237: AMBIGUUS GENITALE İLE BAŞVURAN BIR OLGUDA MOSAIC TURNER SENDROMU .. 736 
Aydeniz AYDIN GÜMÜŞ, Esra ÇOLAK, Dilek GÜN BİLGİÇ, F. Sırrı ÇAM ........................................................................................... 736 

BİLDİRİ NO 238: GATA-1 İLİŞKİLİ X’E BAĞLI SİTOPENİ HASTALIĞINDA YENİ BİR MUTASYON ............... 741 
Dilek GÜN BİLGİÇ, Aydeniz AYDIN GÜMÜŞ, H. Betül GERİK ÇELEBİ, Esra ÇOLAK, F. Sırrı ÇAM  .............................................. 741 

BİLDİRİ NO 239: YENİDOĞAN SARILIKLARINDA FOTOTERAPİ ...................................................................... 747 
Özge SEVER; Doç.Dr.Sevda ARSLAN ............................................................................................................................................................ 747 

BİLDİRİ NO 240: TÜRKİYE’DE VERGİ AFLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: VERGİ DENETİM ELEMANLARI 
İLE BİR ALAN ARAŞTIRMASI .................................................................................................................................. 751 

İhsan Cemil DEMİR; Pınar Bengi KAYA ......................................................................................................................................................... 751 

BİLDİRİ NO 241: WAYS TO REDUCE TAX EVASION BEHAVIORS: EMPIRICAL FINDINGS ........................... 758 
İhsan Cemil DEMIR ............................................................................................................................................................................................ 758 

BİLDİRİ NO 243: TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ İLE YAPILAN YAYINLARIN PROFİLİ ................ 765 
Ramazan GÖKBUNAR, A. Ayben ÇELİK, Enis YAKUT, Ebru SÜRÜCÜ ................................................................................................. 765 

BİLDİRİ NO 244: CORPORATE DYNAMICS OF TURKEY'S ECONOMIC BLOCKS AND FACILITIES 
COMPLIANCE WITH TERMS OF GLOBALIZATION ............................................................................................ 773 

Hakkı ÇİFTÇİ ....................................................................................................................................................................................................... 773 

BİLDİRİ NO 245: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BİNALARIN YENİDEN 
İŞLEVLENDİRİLMESİ................................................................................................................................................. 779 

Şeref TOPLU; Doç. Dr. Hakan ARSLAN ......................................................................................................................................................... 779 

ÜNİVERSİTELERDE MARKALAŞMA VE LOGO İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE LOGOLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL 
ANALİZİ ...................................................................................................................................................................... 792 

Arş. Gör. Dr. Handan GÜLER İPLİKÇİ; Doç. Dr. Burcu ÖKSÜZ  ............................................................................................................... 792 

SOSYAL SORUMLULUK REKLAMLARINDA KAHRAMANLIK İMGESİ: GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ .... 807 
Arş. Gör. Dr. Handan GÜLER İPLİKÇİ ........................................................................................................................................................... 807 

ÖZKAYNAK KARLILIĞININ DUPONT ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ ........................................................................ 813 
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz Kuğu .................................................................................................................................................................. 813 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

 1  

  

BİLDİRİ NO 18: MEVDUAT VE KATILIM BANKALARININ FİNANSAL 
PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Doç.Dr.  Pınar PEHLİVAN1 

Özet 

“İslami bankacılık”, “İslami finans”, “faizsiz bankacılık” ya da bizdeki adıyla “katılım bankacılığı” 
olarak adlandırılan bu sistem, kâr ve/veya zarara katılma esasına göre çalışmakta ve risk paylaşımını 
öngörmektedir. Özellikle son otuz yılda finansal sistemde giderek önemli bir yer edinen katılım 
bankacılığı, faizden uzak durma şeklindeki dini hassasiyetler nedeniyle, geleneksel bankalara 
yatırılmayan fonların faizsiz yöntemlerle toplanması ve bu fonların fon ihtiyacı olanlara yine faizsiz 
yöntemlerle kullandırılması amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Katılım bankalarının en önemli 
özelliği; bazı insanların faizden sakınması nedeniyle atıl duran ve mali sisteme girmeyen fonları 
ekonomik hayata kazandırmış olmalarıdır. Mevduat bankaları ile katılım bankalarının ekonomide 
yerine getirdikleri fonksiyonlar çok farklı olmasa da, tasarrufları toplamak ve yatırıma yönlendirmek 
görevini farklı yöntemlerle yerine getirmektedirler. İslam dini açısından faizin haram kılınması 
nedeniyle kâr ve zarara katılma esasına göre faaliyet gösteren katılım bankaları, tasarruflarını 
kullandırmaları karşılığında faiz almak istemeyen tasarruf sahiplerinin sermaye birikimini, etkin bir 
şekilde ekonomiye kazandırmaktır.  

Bu çalışma; tüm yönleriyle katılım bankacılığını ele almayı, katılım bankalarının ekonomiye sağladığı 
katkıları, Türkiye’deki mevcut durumunu ve geleceğe yönelik beklentileri ortaya koymayı ve mevduat 
bankaları ile katılım bankalarının performanslarının karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla 
çalışmada, katılım bankacılığının tanımı, önemi, dünyada ve ülkemizde ortaya çıkışı ve gelişimi ile 
çalışma ilkeleri açıklanmıştır. Katılım bankalarının finansal performansının mevduat bankaları ile 
karşılaştırılması amacıyla yoğun olarak kullanılan genel kabul görmüş oranlardan yararlanılmıştır. 
Yapılan analizlerde katılım bankacılığının bankacılık sektörü içerisinde giderek artan bir paya sahip 
olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Katılım Bankacılığı, Bankacılık Sektörü, Mevduat Bankacılığı 

Jel Kodları  : G21, G29. 

 

THE COMPARISON OF FINANCIAL PERFOMANCES OF PARTICIPATION BANKS AND 
DEPOSIT BANKS: TURKEY SAMPLE 

Abstract 

The participation banking, so called “Islamic banking", "Islamic finance" or "interest-free banking"  
works in principle of joining both the profit and loss and sharing the risk. Participation banking has 
quickly become a growing and developing part of financial sector and the banking system for the past 
thirty years. Participation banks are considered to be an alternative way to implicate the idle funds not 
being included in the banking system especially due to the susceptibility of interest and in attracting 
foreign resources with the similar nature to the country. Notwithstanding, participation banks do not 
have very important differences from deposit banks functionally, they fulfill their duty of collecting 
savings and lead to the investments in different methods. The participation banks carrying on business 
in terms of the profit and loss participation basis, meet both the economic and social function in the 
society. 

The aim of this study is to analyse the participation banks on the basis of operating principles, their 
contribution to the economy, the current situation in Turkey and future expectations; and to compare 
the participation banks and the deposit banks.  

In the study, the definition of participation banking, its importance, its emergence in the world and our 
country, its development and working principles are explained. In order to compare the financial 
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performance of the participation banks with the deposit banks, generally accepted rates are used. The 
result of this study has revealed that participation banking is of growing importance and share in the 
banking sector. 

Key Words: Participation Banking, Banking Sector, Deposit Banking. 

JEL kodu: G21, G29.  

1. Giriş  

Finansal piyasalarda daha hızlı, daha kolay ve daha fazla miktarda ihtiyaç sahibine fon ulaştırılabilmesi 
için söz konusu piyasada işlem gören finansal araçların çok ve çeşitli olması önem taşımaktadır. Bir 
ülkede işlem gören finansal araçların belli tür ve sayı ile fazla olması, her türlü talebi karşılayacak ölçüde 
yeterli finansal araç çeşidinin varlığı, o ülkede finansal gelişmişliğin göstergelerinden biridir. Katılım 
bankaları, söz konusu finansal araç çeşitliliğine önemli derecede katkı sağlayan finans kuruluşlarıdır. 

Temel yapısı itibariyle katılım bankacılığını, parasal işlemlerle mal ve hizmet hareketlerinin birbirine 
sıkı sıkıya bağlandığı, her para hareketinin mutlaka bir mal veya hizmete karşılık geldiği; gelirin ise, 
kâr ve zarar ortaklığı esasına göre bölüşüldüğü bir sistem olarak tanımlamak mümkündür. 

Türkiye’de 1983 yılından itibaren özel finans kurumu adıyla faaliyet gösteren katılım bankaları, 2005 
yılından itibaren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamına alınarak “katılım bankası” adı altında 
çalışmaya devam etmiştir. Katılım bankaları, farklı nedenlerle ekonomiye kazandırılamayan fonların 
faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde ekonomiye kazandırılması, faizden kaçınan uluslararası fonların 
çekilmesinde aracılık edilmesi ve geleneksel bankacılık hizmetlerin sunulması noktasında mevduat 
bankalarının yanı sıra yeni bir seçenek olmuş ve bankacılık sektörünün çeşitlenmesine de katkı 
sağlamıştır. 

Bu doğrultuda çalışmanın amacı; Türkiye’de ve dünyada katılım bankacılığının gelişimi, çalışma 
prensipleri ve diğer bankalardan farklılıklarını ortaya koyarak, katılım bankaları ile mevduat 
bankalarının finansal performanslarının karşılaştırılmasıdır.  Bu amaçla; 2006-2016 dönemi için çeşitli 
finansal oranlar yardımıyla mevduat bankaları ve katılım bankalarının mali yapıları 
karşılaştırılmaktadır. 

Bu amaçla çalışmanın ilk bölümünde katılım bankacılığının tanımına, gelişimine, fon toplama ve fon 
kullandırma yöntemlerine, çalışma ilkelerine ve katılım bankalarının swot analizine yer verilmiştir. 
İkinci bölümde benzer çalışmalara yönelik literatür taraması ele alınmış, üçüncü bölümde yöntem ve 
kullanılan oranlar belirtilerek çalışmanın kapsamı açıklanmış, son bölümde bulgular değerlendirilerek 
sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

2. Katılım Bankacılığı 

Katılım bankaları İslam dinine göre yasak olan faiz uygulamasının bulunmadığı, faizsiz esasa göre 
bankacılık faaliyeti yapan kuruluşlardır. Katılım bankacılığın en belirgin fonksiyonu gerek faiz 
hassasiyeti bulunan tasarruf sahiplerinin tasarruflarını, gerekse sistemin dışında atıl bulunan fonları 
ekonomiye kazandırmaktır. Katılım bankaları, kâr-zarar ve risk paylaşımı esasının hakim olduğu bir 
bankacılık türüdür.  

Faiz, katılım bankalarının esas aldığı İslam dininin yasaklarından biridir. Çünkü İslami inanışa göre 
faiz, karşılığı olmayan bir kazançtır. İnsanlardaki erdem duygularını köreltir, toplumsal yardımlaşmayı 
önler, insanları ticaret, ziraat ve zanaat gibi temek ekonomik faaliyetlerden uzaklaştırır, sınıfsal 
çatışmayı arttırır ve devletleri mali yönden zayıflatıp dışa bağımlı hale getirir (Özsoy, 1994;39). Faizi 
Kur’an ve Sünnette ifade eden “riba”; Arapça’da “artış, aşırıcılık, gelişme” gibi anlamlara gelmektedir. 
Ekonomideki tüm işlem ve sözleşmeler, faiz unsuru olmadan gerçekleştirilmelidir (Iqbal,2006;3). 
İslamiyet kesin ve keskin bir dille faizi yasaklarken, ticareti serbest bırakmıştır. Ticaret, hem helal 
kılınmış, hem de teşvik edilmiştir (Aktepe, 2012;22-23).  

Bahsedilen bu olumsuzlukların giderilmesi noktasında en önemli etken “katılım bankası”, “İslami 
banka”, “kâr-zarar ortaklığı bankası” ya da “faizsiz banka” olarak isimlendirilen kurumlardır. Katılım 
bankacılığı, İslami hukuk sistemine paralel olarak düzenlenmiş, çalışma ilkelerini başta Kur’an ve 
Sünnet olmak üzere İslami kaynaklara dayandıran bir finans alt sistemidir. İslami bankalar, faizsiz 
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çalışması ve risk paylaşımı getirmesi sebebiyle geleneksel bankalardan ayrılır (Parlakkaya ve Çürük, 
2011;398).  

Özetle; katılım bankaları; alternatif finansman yöntemi hizmetleri sunan, finansal sektörde faaliyette 
bulunan, reel ekonomiyi finanse eden ve bankacılık hizmetleri sunan kuruluşlardır. Bu kurumlar; 
bankacılık hizmetleri yapmanın yanı sıra, tasarruf sahiplerinden cari hesap ve kar/zarar ortaklığı 
hesapları yoluyla topladıkları fonları, faizsiz finansman prensiplerine göre, reel sektöre aktararak, 
oluşan kar veya zararı, tasarruf sahipleriyle paylaşmaktadırlar (Tunç, 2000: 13). 

Geleneksel bankacılıkta, oranı önceden belirlenmiş faiz karşılığında mudilerden toplanan mevduatlar, 
bankanın belirlediği faiz oranı üzerinden, fon ihtiyacı olanlara kredi seklinde kullandırılmaktadır. 
Katılım bankacılığının, geleneksel bankacılıktan ayran en önemli husus, faiz yerine katılım payı 
sağlamasıdır. Katılımcıların faaliyet sonuçlarına katılmasını öngören bu sistem, faizsiz bankacılık olarak 
da bilinmektedir (Özcan ve Hazıroğlu,2000: 9). 

Katılım bankalarının klasik bankalardan işlevsel olarak pek fazla farkı yoktur. Ancak tasarrufları 
toplamak ve bu tasarrufları yatırıma aktarmak işlevini farklı modellerle yerine getirirler. (Yanpar, 
2014;125).  

Katılım bankaları yolu ile Körfez sermayesinin yurda çekilmesi amacı başlangıçta ön planda tutulmuşsa 
da, daha sonra faize sıcak bakmayan kesimin elindeki atıl fonların ekonomiye kazandırılması amacının 
ön plana çıktığı görülmektedir (Önal, 2000: 16). 

Dünya finans piyasalarındaki gelişimine paralel bir şekilde katılım bankalarının Türkiye’deki önemi 
gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum, katılım bankalarının ürünlerine olan talebin, katılım bankalarının 
müşteri sayısının ve katılım bankalarının bankacılık sektörü içindeki payının gün geçtikçe arttığını 
göstermektedir.  

Kısaca ifade etmek gerekirse; modern katılım bankacılığı, ortaya çıktığı birkaç on yıl öncesinden 
günümüze kadar geleneksel finansal sistem içerisinde kendisine başarılı bir şekilde yer edinmiştir (Lee 
ve Ullah,2007;244). 

2.1. Dünyada ve Türkiye’de Katılım Bankacığının Gelişimi 

1969 yılındaki İslam Konferansına katılan ülkeler arasında İslam Kalkınma Bankası ve İslam Bankaları 
Birliği kurulduktan sonra faizsiz bankacılıkla ilgili gelişmeler görülmeye başlamıştır. Ancak yine de 
1963-1966 yılları arasında Mısır’ın bir kasabasında Ahmet en-Neccar tarafından kurulan faizsiz banka 
modeli, bu alandaki ilk deneme olarak kabul edilebilir (TKBB, 2012; 83). Ardından 1971 yılında Mısır’da 
devlet desteğiyle kurulan “Nasr Sosyal Bankası” ilk faizsiz ticari banka örneğidir. 1974 yılında Cidde’de 
kurulup 1975 yılında faaliyete geçen ve halen faaliyetini sürdüren “İslam Kalkınma Bankası”nın 
ardından kurulmaya başlayan İslami bankaların sayısı tüm dünyada giderek artmaktadır.   

İslami bankacılık konusunda Malezya önde gelen ülkelerdendir. Klasik bankacılıkla birlikte gelişen 
faizsiz bankacılık 2012 yılında sektörün %20’sine ulaşmıştır. İran’da da bankacılık sektörü İslami finans 
kurallarına göre yapılandırılmıştır. Toplam İslami finans varlıklarının yaklaşık %40’ının İran’da olduğu 
ileri sürülmektedir. Dünyada en büyük on İslami bankadan yedisi İran’dadır (Serpam, 2013;9). Bugün 
dünya üzerinde 100’den fazla faizsiz sistemde çalışan banka bulunmaktadır. Bu bankaların bulunduğu 
ülkelere örnek olarak İsviçre, Lüksemburg, Danimarka, Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, 
Hong Kong, Bahreyn, Sudan, Kuveyt, İngiltere, Kazakistan, Pakistan, Rusya, Bangladeş, Katar, Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya gibi ülkeler sayılabilir. Bununla beraber Afganistan, 
Irak, Suriye, Yemen ve Libya gibi Müslüman olup da faizsiz bankaya sahip olmayan ülkeler de 
bulunmaktadır (Parlakkaya ve Çürük,2011;10; TKBB,2012; 85-86). 

Türkiye’nin katılım bankacılığı olarak ifade edilen bankacılık modeliyle tanışması, kapalı ekonomiden 
dışa açık serbest bir piyasa ekonomisine geçişin yaşandığı 1980’li yıllarda, uluslararası piyasalara uyum 
sağlama sürecinde gerçekleşmiştir (Özcan ve Hazıroğlu, 2000;9). Ülkemizde İslami prensipler referans 
alınarak bankacılık faaliyetlerinin yapılmasına 16.12.1983 tarih, 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ile “özel finans kurumu” adı altında izin verilmiştir. Bu yeni anlayışın esas amacı, 
ekonomiye katılamayan mali değerleri yastık altından çıkararak ekonomiye aktarmaktır.   
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1985 yılında da faizsiz anlayış içerisinde bankacılık faaliyeti gerçekleştiren iki özel finans kurumu 
kurulmuştur (Aras ve Öztürk, 2011, 169-170). Türkiye’de 1985 yılında kurulan Albaraka Türk Finans 
Kurumu A.Ş. ve Faisal Finans Kurumu A.Ş. İslami esaslara göre kurulmuş ilk kurumlardır. Ardından 
1989 yılında Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş., 1991 yılında Anadolu Finans Kurumu A.Ş., 1995 
yılında İhlas Finans Kurumu A.Ş. ve 1996 yılında da Asya Finans Kurumu A.Ş. kurulmuştur.2 (Özsoy, 
2011; 22-23).    

Özel finans kurumları 1999 yılında 4389 sayılı Bankalar Kanunu kapsamına alınmış ve 01.11.2005 
tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ismi “katılım bankası” olarak 
değiştirilmiştir. Günümüzde faaliyet gösteren katılım bankalarındaki hesaplar Tasarruf Mevduat 
Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altına alınmış ve 2005 yılındaki düzenlemeden sonra hızlı bir şekilde 
büyümeye başlamışlardır. (TKBB, 2012; 88; Serpam, 2013; 7). 

Türkiye’de 2016 yılı itibariyle 5 katılım bankası faaliyet göstermektedir. Bunlar; Albaraka Türk, Kuveyt 
Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarıdır. Ülkemizdeki katılım bankaları ile 
ilgili genel bilgiler şöyledir: 

-Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.: 1984 yılında kurulmuştur. Banka sermayesinin %60’ı 2008 
yılında Suudi Arabistan’ın en büyük bankası olan The National Commercial Bank tarafından satın 
alınmıştır. 

-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.: 1985 yılında kurulmuştur. Banka sermayesinin %66’sı yabancı 
ortaklara (çoğunluğu Orta doğu merkezli Albaraka Bankacılık grubuna), %9,20’si diğer ortaklara ait 
olup, yaklaşık % 25’i halka açıktır. 

-Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.: 1989 yılında kurulmuştur. Banka sermayesinin %62,24’ü Kuwait 
Finance House KSC’ye, %18,72’si Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, %9’u İslam Kalkınma Bankası’na, %9’u 
Kuveyt Sosyal Güvenlik Kamu Kuruluşu’na, %1,04’ü de diğer ortaklara aittir. 

-Ziraat Katılım Bankası A.Ş.: 2015 yılında kurulmuştur. Tamamı T.C. Hazinesi tarafından ödenmiş 
675.000.000 TL sermayesi ile BDDK’nın 10.10.2014 tarih ve 6046 sayılı izniyle kurulmuş, 12.05.2015 tarih, 
6302 sayılı kararı ile faaliyet izni almıştır. 

-Vakıf Katılım Bankası A.Ş.: 2016 yılında kurulmuştur. Tamamı T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, II.Bayezid Vakfı, I.Mahmut Vakfı, II.Mahmut Vakfı ve Murat Paşa Vakfı tarafından 
ödenmiş 805.000.000 TL sermayesi ile BDDK’nın 27.02.2015 tarihli kuruluş izniyle 25.06.2015 tarihinde 
kurulmuş, 17.02.2016 tarihinde faaliyet izni almıştır. (www.tkbb.org.tr, www.tmsf.org.tr Erişim tarihi: 
17.12.2016) 

2.2. Katılım Bankalarının Çalışma İlkeleri 

Katılım bankaları, ilke olarak faizi yasaklayan İslam Hukuku’na dayanır. İslam dini faizsiz kazancı 
helal, faizli kazancı haram kılmıştır. Katılım bankalarının varlık nedeni ve altın kuralı “faizsizlik 
prensibi”dir. Faizsizlik prensibinin özünü de;  

1-Fon toplarken kâr ve zarara katılma esasına göre fon kabul etmek ve müşteriye “sabit bir getiri” 
taahhüt etmemek, 

2-Fon kullandırırken nakit kredi vermeyip, müşterinin ihtiyaç duyduğu malı satıcıdan peşin alıp, 
kendisine vadeli satmak veya iş sahibiyle proje bazında ortaklık  

oluşturmaktır (Albaraka, 2015;9). 

Katılım bankalarının çalışma ilkelerini şöyle özetlemek mümkündür: 

-Mutlak risk vardır. Bu nedenle toplanan fonlar, ticari bir alanda ya da verimli bir teşebbüste 
kullanılmalıdır. 

-Fonların önemli bir kısmı, sosyal verimliliği olan teşebbüsleri finanse eder.  

                                                        
2 İhlas Finans 2001 krizi sırasında iflas etmiş ve kapatılmıştır.  

http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tmsf.org.tr/
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-Finansal risk, sermayeyi ödünç veren kişiye aittir. Risk, sermayeyi işleten yönetici ya da acenteye ait 
değildir. 

-Faiz yasaklanmıştır. İslama göre, ticaret helal, faiz haramdır.  

-Sermayenin getirisi olan kârın hangi oranda bölüşüleceği önceden belirlidir, ancak tutarları belirsizdir. 

2.3. Katılım Bankalarının Fon Toplama ve Kullandırma Yöntemleri 

Ülkemizde katılım bankaları, cari ve katılım hesabı adı altında fon toplayabilmekte ve katılım hesabı 
sahipleri bankanın işlemlerinden doğacak kâr ve zarara ortak olabilmektedir. Fon kullandırmada ise; 
kâr/zarar ortaklığı yöntemi, üretim desteği sağlama ve finansal kiralama olmak üzere başlıca üç yöntem 
kullanılmaktadır (Özsoy, 2011;120). Fon toplama amacıyla katılım bankaları birkaç yöntemden 
faydalanırlar. Bunlar özel cari hesaplar, yatırım hesapları ve sukuk gibi yöntemlerdir.  

i)Cari hesaplar: Geleneksel bankacılık uygulamasına benzemekte olup basit bir emanet hesabıdır. 
Ancak hesap sahibine faiz ya da benzeri bir kâr payı ödemesi söz konusu değildir (Atlas, 2008;19-23). 
Özel cari hesaplardan, otomatik ödeme talimatı verme, kredi kartı ödeme, çek senet ödeme, kredi kartı 
ödeme, fatura, aidat, vergi, harç gibi çeşitli ödeme işlemleri ve EFT ve havale gibi para transfer işlemleri 
yapılabilmektedir (Dağ, 2011;22). 

ii)Yatırım Hesapları: Yatırım hesabı, mevduat bankalarındaki vadeli mevduatın karşılığıdır. Bu 
hesaplar bir yatırım ortaklığı hesabı şeklindedir. Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca 
kullandırılmasının sonucunda oluşacak kâr ve zarara katılma hakkı veren, karşılığında hesap sahibine 
önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve hatta anaparanın aynen geri ödenmesini de 
garanti etmeyen hesap türüdür. Bu sözleşmeler genellikle belirli bir oranda kâr paylaşımını içeren 
mudaraba (kâr ortaklığı) sözleşmeleridir. Bu hesapların getiri oranlarının büyüklüğü yatırımın 
büyüklüğüne bağlıdır ve kâr oranı projenin bitiminde belli olmaktadır. Bu yüzden bankalar tarafından 
açıklanan kâr payı oranları bir önceki ayın göstergeleridir. Proje sonunda getirinin oranı net olarak belli 
olmadığından proje çok kazanırsa getirisi büyük olacaktır (Baykara, 2012;32). 

Katılım bankaları müşterisine fon kullandırırken doğrudan nakit bir ödeme yapmamaktadır. Ödeme, 
kredi müşterisinin işletme için ihtiyaç duyduğu malı satan firmaya fatura karşılığında yapılmaktadır. 
Ödeme yapıldıktan sonra üzerine kâr payı eklenerek müşteri borçlandırılır ve bu alacak müşteriden 
taksitler halinde tahsil edilir. Bu doğrultuda katılım bankaları; kurumsal finansman desteği, kâr/zarar 
ortaklığı, finansal kiralama (leasing) ve mal karşılığı vesaikin finansmanı gibi fon kullandırma 
yöntemlerinden yararlanırlar. (Özsoy, 2011).  

Katılım bankalarının fon kullandırma yöntemlerinin bazıları şöyledir: 

i)Mudaraba: Bir tarafın emek, bilgi ve tecrübe, diğer tarafın (faizsiz banka) ise sermayesini ortaya 
koyarak yürüttükleri bir faaliyet türüdür (Akgüç, 1992;143). Tasarruf sahibine belirli projelere yatırım 
yapma imkanı sunan ve hisse senedi çıkararak finansman sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde bir 
taraf proje için gerekli sermayeyi sağlarken diğer taraf proje yönetiminden sorumludur. Sermaye 
sahibinin kesin bir kâr talebinin söz konusu olmadığı önceden belirlenen oranlarda kâr paylaşımı 
yapılan hesaplardır. 

ii)Murabaha: Katılım bankasının müşterisi için bir ürünü satıcıdan alarak, üzerine bir kâr payı 
(komisyon) eklemek suretiyle müşterisine satması şeklinde uygulanan bir yöntemdir.  

iii)Muşaraka: Kâr ve zarar paylaşımına dayanan bu hesap türünde mudarabadan farklı olarak hem 
yatırımcı, hem de girişimci projeye ortak bir sermaye sağlamakta, her iki taraf kâra ve zarara ortak 
olmaktadır. Kâr paylaşımı önceden sabit getiri belirlenmeden, tespit edilen oranlarda yapılırken, zarar 
paylaşımı sermaye oranında yapılmaktadır. 

iv)İcara: Banka müşterisi için bir varlık satın almakta, üzerine kâr payı koyarak müşterisine 
kiralamaktadır. Kiralanan varlıkla ilgili risk ve sorumluluk bankanın üzerinde kalmaktadır. 
Murabahadan farkı ise, bankanın müşterisine malı satmak yerine kiralamasıdır (Parklakkaya ve Çürük, 
2011; 398-399). 

  



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

 6  

  

2.4. Katılım Bankalarının SWOT Analizi 

Katılım bankacılığının güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri içeren Swot analizi, Deloitte 
tarafından 2014 yılında yapılmıştır. Aşağıda bahsi geçen analize yer verilmiştir. (Deloitte,2014;13)  

Tablo 1. Katılım Bankacılığının SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
Son yıllarda güçlü aktif, kredi ve mevduat 
artışı 

Kredi kartı alanında yetersiz pazar payı 

Faizsiz ürün ve hizmetler için müşteri talebinin 
artması 

İnternet ve mobil bankacılıkta artan fakat hala 
geleneksel bankaların gerisinde olan yönelim 

Orta ölçekli bankalarla karşılaştırıldığında 
yüksek özkaynak ve aktif kârlılığı sağlanması 

Geleneksel bankalara göre düşük likidite oranı ve 
ürün farklılığı olmaması 

Orta doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde güçlü 
muhabir banka ağına sahip olunması 

Faizsiz ürünlerin yol açtığı kısıtlamalar sebebiyle 
geleneksel bankalar ile tüm ürünlerde rekabet 
edilememesi 

Kıymetli maden ürünlerinde faizsiz kazanç ile 
farklılık yaratabilme olanağı 

Geleneksel bankalara kıyasla daha düşük coğrafi 
erişim 

  

  

Tehditler Fırsatlar 
Kuzey Afrika ve İslam ülkeleriyle artan dış 
ticaret  

Ölçek ekonomisi avantajı ile lider konumdaki 
bankaların artan gücü 

KOBİ’ler için artan siyasi destek Küresel ekonomide yaşanan sorunlar 
Kayıtlı ekonomiyi arttırmak amacıyla strateji 
ve vergi düzenlemelerinde ilerleme 

Kredi büyümesine etki eden munzam karşılık 
oranlarında artış 

Genç ve geniş nüfus Düşük düzeyde yerel tasarruf oranı 
Bankacılık sistemi konusunda artan müşteri 
farkındalığı 

Yatırımcıların katılım bankacılığı konusundaki 
bilgi eksikliği 

Bankacılık hizmetlerinde farklılık yaratarak 
faizsiz geliri artırma potansiyeli   

 

Doygunluğa ulaşılmamış ve yeterince 
pazarlanamamış ürün ve hizmetler  

 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

Katılım bankacılığı için yapılan swot analizinin yanı sıra katılım bankalarının pazar paylarını 
büyütebilmeleri ve tüm finansal sektör ile rekabet edebilecek düzeye gelebilmeleri için bir takım 
öneriler de getirilmiştir.  

Bu önerileri şöyle sıralamak mümkündür: 

• Ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, 

• Fonlama olanaklarının arttırılması, 

• Daha geniş kitlelere ulaşımın sağlanması, 

• Sosyal medyanın etkin kullanılması, 

• Müşteri analitiği altyapısının geliştirilmesi, 

• Eğitim kaynaklarının geliştirilmesi, 

• Algı ve tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi. 

3. Literatür  

Türkiye’de katılım bankacılığını farklı açılardan ele alan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu 
çalışmaların bir kısmında katılım bankalarının tüm bankacılık sektörü ile birlikte verimlilikleri analiz 
edilmiş, bir kısmında da mevduat bankaları ile karşılaştırmalı analizler yapılmıştır.  
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4. Yöntem 

Çalışmada 2006-2016 yılları arasını kapsayan 11 yıl için Türkiye ekonomisinde faaliyet gösteren 
mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının finansal performansları karşılaştırılmaktadır. Bu 
bağlamda bankalara ilişkin genel kabul görmüş aşağıda belirtilen oranlar kullanılarak değerlendirmeler 
ve yorumlar yapılmaktadır. 

Çalışmada kullanılan genel kabul görmüş bankacılık oranları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Tablo 2. Analizde Kullanılan Oranlar 

Özkaynak Karlılığı Net Kâr / Özkaynaklar  

Aktif Karlılığı Net Kâr / Toplam Aktifler  

Personele İlişkin Göstergeler I-Net Kâr / Personel Sayısı 

II-Toplam Aktifler / Personel Sayısı  

III-Toplam Mevduat (Toplanan Fonlar) / Personel Sayısı 

IV-Toplam Kredi (Kullandırılan Fonlar) / Personel Sayısı 

Şubeye İlişkin Göstergeler I-Net Kâr / Şube Sayısı 

II-Toplam Aktifler / Şube Sayısı 

III-Toplam Mevduat (Toplanan Fonlar) / Şube Sayısı  

IV-Toplam Kredi (Kullandırılan Fonlar) / Şube Sayısı 

Sermaye Yeterliliği Sermaye Yeterlilik Rasyosu 

 

Çalışma için gerekli veriler; katılım bankaları için Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB); 
mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları için Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) web 
sayfasından derlenmiştir. Analizde yıllık toplam veriler dikkate alınmıştır.  

Çalışmada bankalar; sermaye yapıları ve işlevleri açısından gruplara ayrılmış ve banka grupları bazında 
değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda bankalar; mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım 
bankaları ile katılım bankaları şeklinde gruplandırılmış, ayrıca mevduat bankaları da; kamusal 
sermayeli mevduat bankaları, özel (yerli) sermayeli mevduat bankaları ve yabancı sermayeli mevduat 
bankaları olarak üç alt gruba ayrılmıştır. İlgili dönemde, sektör içindeki payının sınırlı olması ve 
yeniden yapılandırma sürecinde bulunması nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bünyesindeki 1 
banka (Birleşik Fon Bankası) analiz dışında bırakılmıştır. 

5.Bulgular 

Çalışmada öncelikle Türk bankacılık sektöründe 2006-2016 yılları arasında faaliyet gösteren banka 
sayıları ortaya konuşmuştur. Tablo 3 banka sayılarını göstermektedir. 

Tablo 3.Türk Bankacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Banka Sayıları 

Bankalar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mevduat Bankaları 33 33 32 32 32 31 32 32 34 34 34 

 -Kamusal Sermayeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 -Özel Sermayeli 14 11 11 11 11 11 12 11 11 9 9 

 -Yabancı Sermayeli 15 18 17 17 17 16 16 17 19 21 21 

Kalkınma ve Yatırım 
Bankaları 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Katılım Bankaları 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

Toplam 50 50 49 49 49 48 49 49 51 51 52 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi: 03.01.2018)  

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere; 2006 yılından itibaren banka sayılarında çok önemli bir 
değişiklik yaşanmamıştır. Bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasının ardından özellikle 2002 
yılından sonra banka birleşmeleri nedeniyle banka sayısında azalmalar yaşanmakla birlikte, analiz 
döneminde fazla bir değişiklik olmamıştır. Katılım bankaları dahil toplam banka sayısı 2006 yılında 50 
iken, 2011 yılında 48’e düşmüş, 2016 yılında ise 52’ye çıkmıştır.  

http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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Analiz döneminde Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların mevcut durumlarının daha 
iyi anlaşılabilmesi amacıyla finansal verilerine özet olarak yer verilmiştir. Bu amaçla öncelikle mevduat, 
kalkınma ve yatırım bankalarının ilgili döneme ilişkin finansal verileri değerlendirilmiştir.  

 

Tablo 4. Mevduat, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Özet Finansal Verileri 2006-2016  

(Bin TL) 

Yıl Aktif 
Toplamı 

Özkaynaklar Mevduat Kredi Net Kâr Şube 
Sayı 

Personel 
Sayısı 

2006 483.555.380 57.947.640 311.534.441 217.988.616 10.589.720 6.849 143.143 

2007 560.297.647 71.805.420 351.065.985 280.435.241 14.225.930 7.618 158.534 

2008 705.036.387 80.890.690 447.656.996 366.885.126 12.693.615 8.790 171.598 

2009 797.725.859 104.506.333 501.290.870 381.000.807 19.422.805 9.027 172.402 

2010 961.085.023 127.162.226 608.414.466 508.859.247 21.358.239 9.465 178.503 

2011 1.159.889.071 138.452.253 698.920.273 664.287.503 19.004.935 9.834 181.418 

2012 1.297.336.349 174.563.417 770.016.322 768.937.628 22.569.381 10.234 186.098 

2013 1.635.370.077 184.892.217 943.312.812 1.015.524.202 23.613.342 11.021 197.465 

2014 1.888.308.478 222.331.543 1.057.637.524 1.209.686.009 24.466.169 11.223 200.886 

2015 2.235.994.714 251.613.646 1.250.697.536 1.458.516.466 25.644.295 11.193 201.204 

2016 2.595.347.984 288.788.998 1.462.843.620 1.716.622.954 36.423.822 10.781 196.699 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:13.01.2018) 

Mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarının toplam verilerini içeren Tablo 4’e bakıldığında tüm finansal 
büyüklüklerin artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bankaların net kârında 2011 yılında gözlenen 
düşüş dikkati çekmektedir, ancak 2012’den itibaren tekrar artışa geçmiştir. Yine son dönemlerde 
bankaların hızlı bir biçimde şube kapatmalarına paralel olarak 2016 yılsonunda şube ve personel 
sayılarında da düşüş görülmektedir. Ancak bu daralma diğer rakamlara yansımamıştır. 

Katılım bankalarının ilgili döneme ilişkin finansal verileri Tablo 5’te verilmektedir. 

Tablo 5. Katılım Bankalarının Özet Finansal Verileri 2006-2016 (Bin TL) 

Yıllar Aktif 
Toplamı 

Özkaynaklar Toplanan 
Fonlar 

Kullandırılan 
Fonlar 

Net Kar Şube 
Sayısı 

Personel 
Sayısı 

2006 13.729.720 1.146.778 11.237.324 9.895.494 391.041 356 6.528 

2007 19.435.082 2.321.670 14.943.071 14.520.520 527.382 421 8.473 

2008 25.769.427 3.091.465 19.209.851 19.733.858 647.490 530 11.032 

2009 33.628.038 4.419.564 26.841.970 24.911.209 705.428 560 11.802 

2010 43.338.697 5.457.083 33.827.540 32.084.643 759.518 607 12.694 

2011 56.076.929 6.193.314 39.869.282 41.103.435 803.589 685 13.857 

2012 59.159.695 7.376.805 49.151.455 49.979.828 915.956 828 15.356 

2013 96.021.671 8.832.644 63.203.012 66.373.380 1.051.633 964 16.747 

2014 104.229.203 9.673.036 66.787.545 68.165.276 143.839 989 18.144 

2015 112.368.240 9.527.691 71.902.563 73.113.584 996.638 880 13.617 

2016 132.776.850 11.495.710 84.792.436 84.359.135 1.105.507 959 14.465 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi: 13.01.2018) 

Tablo 5’teki veriler değerlendirildiğinde ilgili dönemde katılım bankalarının aktif toplamında, 
özkaynaklarında, topladıkları fonlarda ve kullandırılan fonlarda önemli ölçüde artışlar olduğu göze 
çarpmaktadır. Benzer şekilde şube ve personel sayısı da artma eğilimi göstermiştir (2015 yılı dışında). 
Ancak 2014 yılında net kâr tutarında ciddi bir azalış olduğu da göze çarpmaktadır. Banka Asya’nın 2014 
yılında önemli ölçüde zarar etmiş olmasının bu azalışa neden olduğu söylenebilir. 

Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren banka türlerinin performanslarının karşılaştırılmasında 
kullanılan finansal oranlar her bir banka grubu için ayrı ayrı hesaplanmış ve ulaşılan sonuçlar 
karşılaştırmalı olarak aşağıda analiz edilmiştir. 

http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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5.1-Özkaynak Kârlılığı (Net Kâr / Özkaynaklar): Türk bankacılık sektörünün özkaynak verimlilikleri 
Tablo 6’ya göre değerlendirildiğinde, bu rasyonun genel olarak dalgalı bir seyir izlediği göze 
çarpmaktadır. Mevduat bankalarının 2006 yılında %20,9 olan özkaynak kârlılığı 2016 yılında %14,0’a 
düşerken, katılım bankalarının %34,1’den 2016 yılında %9,6’ya düşmüştür. Küresel krizin etkisiyle 2010 
ve 2011 yıllarında düşme eğilimi gösteren oran, sonrasında da dalgalı bir seyir izlemiştir. Son yılda 
özkaynak kârlılığı en yüksek olan banka grubu %16,1 ile kamusal sermayeli bankalar en düşük olan 
banka grubu ise kalkınma ve yatırım bankalarıdır. Son yılda mevduat bankalarının özkaynak karlılığı 
%14,0 iken katılım bankalarınınki %9,6 olmuştur. Özellikle 2014 yılında katılım bankalarının özkaynak 
karlılıklarının oldukça düşük düzeyde olduğu tabloda dikkati çeken bir başka husustur. 

Tablo 6. Özkaynak Kârlılığı (Net Kâr/Özkaynaklar) 

Bankalar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mevduat Bankaları 20,9 23,4 17,4 22,3 19,7 15,3 15,4 13,9 12,5 11,1 14,0 

 -Kamusal Sermayeli 26,6 28,5 22,9 31,3 26,0 17,7 18,5 17,7 15,3 14,7 16,1 

 -Özel Sermayeli 16,3 22,5 16,9 21,0 19,4 15,0 14,9 14,2 12,4 9,0 13,5 

 -Yabancı Sermayeli 28,0 18,6 11,4 14,3 11,4 12,4 12,0 6,3 8,0 11,0 12,3 

Kalkınma ve Yatırım 
Bankaları 

10,7 10,5 9,4 8,5 6,3 5,9 6,6 6,3 7,7 7,9 8,8 

Katılım Bankaları 34,1 22,7 20,9 15,9 13,9 13,0 12,4 11,9 1,50 10,4 9,6 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr, http://www.tkbb.org.tr,(Erişim Tarihi:12.01.2018)  

5.2-Aktif Kârlılığı (Net Kâr / Toplam Aktifler): Birim aktif başına elde edilen net kârı gösteren aktif 
kârlılık oranı Tablo 7’de verilmektedir. 

Tablo 7. Aktif Kârlılığı (Net Kâr/Toplam Aktif) 

Bankalar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mevduat Bankaları 2,40 2,66 1,93 2,54 2,41 1,77 1,82 1,60 1,36 1,21 1,49 

 -Kamusal Sermayeli 2,78 2,94 2,10 2,79 2,51 1,68 1,87 1,79 1,53 1,52 1,60 

 -Özel Sermayeli 1,85 2,56 1,95 2,55 2,57 1,87 1,87 1,74 1,42 1,02 1,49 

 -Yabancı Sermayeli 3,65 2,36 1,46 1,95 1,61 1,58 1,52 0,72 0,82 1,19 1,37 

Kalkınma ve Yatırım 
Bankaları 

5,23 5,05 4,41 3,95 2,90 2,38 2,26 1,86 1,99 1,84 1,76 

Katılım Bankaları 2,85 2,71 2,51 2,10 1,75 1,43 1,55 1,10 0,14 0,89 0,83 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr, http://www.tkbb.org.tr,(Erişim Tarihi:12.01.2018) 

Bankacılık sektöründe aktif verimliliği özkaynak verimliliğine benzer şekilde dalgalı bir seyir izlemiştir. 
Genel olarak bakıldığında, 2007 yılsonuna kadar artış, ancak yine finansal küresel piyasalarda yaşanan 
gelişmeler doğrultusunda düşüş ve dalgalanmalar görülmektedir. Son yılda mevduat bankaları grubu 
içinde kamusal sermayeli bankalar en yüksek aktif kârlılığına sahipken, tüm banka grupları içinde 
kalkınma ve yatırım bankaları %1,76 ile en yüksek, katılım bankaları ise % 0,83 ile en düşük aktif 
karlılığına sahip banka grubu olmuştur. Özkaynak karlılığına paralel olarak aktif kârlılığı da katılım 
bankalarında 2014 yılında oldukça düşük düzeyde gerçekleşmiştir.  

5.3-Net Kâr / Personel Sayısı: Türk bankacılık sektörünün personel başına karı gösteren net 
kâr/personel sayısı oranı, sektör ve banka grupları bazında Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8. Net Kâr / Personel Sayısı-Bin TL 

Bankalar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mevduat Bankaları 71 87 71 110 119 103 119 117 117 122 178 

 -Kamusal Sermayeli 95 110 90 143 146 107 130 141 143 162 206 

 -Özel Sermayeli 62 95 79 121 140 117 135 142 132 122 183 

 -Yabancı Sermayeli 61 46 34 52 46 63 65 35 51 85 147 

Kalkınma ve Yatırım 
Bankaları 

162 162 175 185 157 179 218 217 279 327 412 

Katılım Bankaları 60 62 59 60 60 58 60 63 8 73 76 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr, http://www.tkbb.org.tr,(Erişim Tarihi: 13.01.2018) 

http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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Bankacılık sektöründe personel başına net kâr büyüklüğünün, diğer rasyolar gibi dalgalı bir seyir 
izlediği, ancak incelenen dönemin başından sonuna kadar değişimin artma yönünde olduğu göze 
çarpmaktadır. Katılım bankalarında ise bu oranın 2013 yılına kadar önemli bir değişme kaydetmediği 
ancak 2014 yılında ciddi bir düşüş olduğu görülmektedir. Personel başına elde edilen kâr, son yılda 
mevduat bankalarında 178 bin TL, kalkınma ve yatırım bankalarında 412 bin TL iken, katılım 
bankalarında ise ancak 76 bin TL olmuştur. 

5.4-Toplam Aktifler / Personel Sayısı: Personel başına aktif büyüklüğünü gösteren toplam 
aktifler/personel sayısı, banka grupları bazında Tablo 9’daki gibidir. 

Tablo 9.Toplam Aktifler / Personel Sayısı-Bin TL 

Bankalar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mevduat 
Bankaları 

3.379 3.534 4.101 4.613 5.372 6.333 6.869 8.143 9.233 10.873 12.817 

  -Kamusal 
Sermayeli 

3.655 3.984 4.793 5.573 6.310 6.787 7.283 8.867 10.049 11.570 13.923 

  -Özel 
Sermayeli 

3.444 3.907 4.499 5.023 5.937 6.953 7.665 8.904 9.914 11.380 13.133 

  -Yabancı 
Sermayeli 

2.818 2.297 2.583 2.709 3.227 4.270 4.496 5.665 6.683 9.611 11.362 

Kalkınma 
ve Yatırım 
Bankaları 

3.355 3.547 4.349 5.061 5.759 8.590 10.758 13.365 15.305 19.865 26.748 

Katılım 
Bankaları 

2.103 2.294 2.336 2.849 3.414 4.047 3.853 5.734 5.745 8.252 9.179 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr, http://www.tkbb.org.tr,(Erişim Tarihi:14.01.2018) 

Tüm bankacılık sektörüne bakıldığında, bu oranın yıllar itibariyle genel olarak artış kaydettiği 
gözlenmektedir. Yabancı sermayeli bankalarda ve katılım bankalarında bir süre dalgalandığı 
görülmekle birlikte, personel başına aktif büyüklüğü 2016 yılında en yüksek kalkınma ve yatırım 
bankalarında, en düşük katılım bankalarında gerçekleşmiştir.  

5.5-Toplam Mevduat (Toplanan Fonlar) / Personel Sayısı: Personel başına mevduat (katılım bankaları 
için toplanan fonlar) büyüklüğü Tablo 10’da gösterilmektedir.  

Tablo 10. Toplam Mevduat (Toplanan Fonlar) / Personel Sayısı-Bin TL 

Bankalar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mevduat 
Bankaları 

2.258 2.330 2.726 3.036 3.550 3.958 4.250 4.907 5.414 6.386 7.644 

 -Kamusal 
Sermayeli 

2.847 3.117 3.722 4.172 4.833 4.782 5.160 5.949 6.244 7.190 8.633 

 -Özel Sermayeli 2.235 2.363 2.823 3.096 3.683 4.104 4.414 5.127 5.640 6.615 7.817 

 -Yabancı 
Sermayeli 

1.451 1.402 1.485 1.648 1.865 2.515 2.678 3.185 3.786 5.377 6.502 

Kalkınma ve 
Yatırım 
Bankaları 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Katılım 
Bankaları 

1.721 1.764 1.741 2.274 2.665 2.877 3.200 3.774 3.681 5.280 5.862 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr, http://www.tkbb.org.tr,(Erişim Tarihi:13.01.2018) 

Personel başına mevduat (toplanan fonlar) büyüklüğü inceleme dönemi boyunca hemen hemen tüm 
banka grupları bazında artış göstermiştir. Son yıl itibariyle mevduat bankaları içinde en çok kamusal 
sermayeli bankaların, en az yabancı sermayeli bankaların personel başına mevduat topladığı 
görülmektedir. Mevduat bankalarında personel başına 7 milyon 644 bin TL mevduat toplanmışken, 
katılım bankalarında 5 milyon 862 bin TL fon toplanmıştır. 

http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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5.6-Toplam Kredi (Kullandırılan Fonlar) / Personel Sayısı: Personel verimliliği göstergelerinin 
dördüncüsü toplam krediler/personel sayısı Tablo 11’de verilmiştir. 

Tablo 11. Toplam Krediler (Kullandırılan Fonlar) / Personel Sayısı-Bin TL 

Bankalar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mevduat 
Bankaları 

1.502 1.756 2.116 2.182 2.830 3.606 4.048 5.012 5.867 7.035 8.399 

 -Kamusal 
Sermayeli 

1.200 1.539 2.012 2.313 3.104 3.682 3.983 5.189 6.236 7.513 9.355 

 -Özel Sermayeli 1.632 2.037 2.434 2.389 3.131 4.026 4.610 5.633 6.407 7.420 8.597 

 -Yabancı 
Sermayeli 

1.610 1.438 1.596 1.620 1.938 2.517 2.846 3.506 4.232 6.135 7.248 

Kalkınma ve 
Yatırım 
Bankaları 

2.162 2.147 2.840 3.085 3.528 5.694 7.227 9.948 11.494 
 

15.061 20.479 

Katılım 
Bankaları 

1.516 1.714 1.789 2.111 2.528 2.966 3.255 3.963 3.757 5.369 5.832 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr, http://www.tkbb.org.tr,(Erişim Tarihi:12.01.2018) 

Toplam kredilerin personel sayısına oranı değerlendirildiğinde, bu göstergenin artan bir seyir izlediği 
görülmektedir. 2016 yılında mevduat bankalarında 8 milyon 399 bin TL, kalkınma ve yatırım 
bankalarında 20 milyon 479 TL ve katılım bankalarında 5 milyon 832 bin TL personel başına fon 
kullandırılmıştır. Bu oranın en yüksek kalkınma ve yatırım bankaların en düşük katılım bankalarında 
olduğu dikkati çekmektedir.  

5.7-Net Kâr / Şube Sayısı: Şube verimliliği göstergelerinin biri olan net kâr/şube sayısı, Tablo 12’ye 
göre bankacılık sektörü açısından aşağıdaki gibidir. 

Tablo 12. Net Kâr / Şube Sayısı-Bin TL 

Bankalar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mevduat 
Bankaları 

1.505 1.779 1.356 2.058 2.177 1.856 2.113 2.047 2.050 2.142 3.187 

 -Kamusal 
Sermayeli 

1.737 2.048 1.617 2.527 2.507 1.847 2.178 2.257 2.288 2.556 3.198 

 -Özel 
Sermayeli 

1.300 1.974 1.511 2.272 2.550 2.114 2.407 2.480 2.322 2.129 3.274 

 -Yabancı 
Sermayeli 

1.362 974 681 1.002 932 1.196 1.252 683 1.000 1.674 3.019 

Kalkınma 
ve Yatırım 
Bankaları 

16.414 17.990 18.820 22.446 20.048 20.589 25.411 28.500 37.537 41.790 53.666 

Katılım 
Bankaları 

1.098 1.253 1.222 1.260 1.251 1.173 1.106 1.091 145 1.133 1.153 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr, http://www.tkbb.org.tr,(Erişim Tarihi:12.01.2018) 

Şube verimliliğini gösteren net kâr/şube sayısının, tüm bankacılık sektörü açısından 
değerlendirildiğinde, 2011-2013 yıllarındaki düşüşler dışında genellikle artan bir seyir izlediği 
görülmektedir. Kalkınma ve yatırım bankalarının şube sayısının diğer bankalara göre daha az olması 
nedeniyle, kalkınma ve yatırım bankalarında şube başına net kar diğer banka gruplarına göre oldukça 
yüksektir. Son yılda bu gösterge 1 milyon 153 bin TL ile en düşük katılım bankalarında gerçekleşmiştir.  

5.8-Toplam Aktifler / Şube Sayısı: Şube başına aktifi gösteren toplam aktifler/şube sayısı,  banka 
grupları bazında Tablo 13’de sunulmuştur. 

  

http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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Tablo 13. Toplam Aktifler / Şube Sayısı-Milyon TL 

Bankalar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mevduat Bankaları 69 72 78 86 99 114 122 143 161 191 228 

 -Kamusal 
Sermayeli 

67 74 86 90 109 117 122 142 160 183 217 

 -Özel Sermayeli 74 81 86 94 108 125 136 156 174 198 234 

 -Yabancı Sermayeli 55 48 52 52 65 82 87 111 130 190 234 

Kalkınma ve 
Yatırım Bankaları 

341 393 468 614 736 990 1.255 1.753 2.062 2.538 3.481 

Katılım Bankaları 39 46 49 60 71 82 71 100 105 128 138 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr, http://www.tkbb.org.tr,(Erişim Tarihi:13.01.2018) 

Bankacılık sektöründe şube başına toplam aktif oranı, inceleme döneminde artış göstererek dönem 
sonunda üç katını aşmıştır. Kalkınma ve yatırım bankalarının şube başına aktif toplamı 3 milyar 481 
milyon TL iken, mevduat bankalarının 228 milyon TL, katılım bankalarının 138 milyon L olmuştur. 
Kalkınma ve yatırım bankalarının diğer bankalara göre şube başına aktifinin bu ölçüde yüksek olması, 
bu bankaların şube sayısının az olması ile açıklanabilir. Söz konusu oranın en düşük olduğu banka 
grubu yine katılım bankalarıdır.  

5.9-Toplam Mevduat (Toplanan Fonlar) / Şube Sayısı: Şube verimliliğinin önemli bir göstergesi olan 
şube başına toplam mevduat (katılım bankaları için toplanan fonlar) büyüklüğüdür.  

Tablo 14. Toplam Mevduat (Toplanan Fonlar) / Şube Sayısı-Milyon TL 

Bankalar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mevduat Bankaları 46 47 52 56 65 71 75 86 94 112 136 

 -Kamusal Sermayeli 52 58 67 74 83 83 86 95 100 114 134 

 -Özel Sermayeli 46 49 54 58 67 74 78 90 99 115 139 

 -Yabancı Sermayeli 35 30 30 32 37 48 52 63 76 106 134 

Kalkınma ve Yatırım 
Bankaları 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Katılım Bankaları 32 36 36 48 56 58 59 66 68 82 88 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr, http://www.tkbb.org.tr,(Erişim Tarihi:13.01.2018) 

Tablo 14 incelendiğinde, şube başına toplam mevduatın mevduat ve katılım bankaları için artış 
gösterdiği anlaşılmaktadır. Son dönemde mevduat bankaları içinde şube başına mevduat en yüksek 
özel sermayeli bankalardadır. Yine son yılda şube başına toplam mevduat, katılım bankalarında 88 
milyon TL iken mevduat bankalarında 136 Milyon TL olmuştur.  

5.10-Toplam Kredi (Kullandırılan Fonlar) / Şube Sayısı: Şube başına krediyi gösteren toplam 
krediler/şube sayısı banka grupları bazında Tablo 15’de verilmiştir. 

Tablo 15. Toplam Krediler (Kullandırılan Fonlar) / Şube Sayısı-Milyon TL 

Bankalar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mevduat Bankaları 31 36 40 41 51 65 72 88 103 124 150 

 -Kamusal Sermayeli 22 29 36 41 53 64 67 83 100 119 146 

 -Özel Sermayeli 36 42 47 45 57 73 82 98 113 129 153 

 -Yabancı Sermayeli 31 30 32 31 39 48 55 69 83 121 149 

Kalkınma ve Yatırım 
Bankaları 

220 238 306 374 451 656 843 1.305 1.548 1.924 2.665 

Katılım Bankaları 28 35 37 44 53 60 60 69 69 83 88 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr, http://www.tkbb.org.tr,(Erişim Tarihi:12.01.2018)  

Şube başına kredi oranında da benzer bir durum ortaya çıkmaktadır. Yıllar itibariyle artan bir seyir 
izleyen şube başına kredi miktarında, 2016 yılı için en yüksek verim yine kalkınma ve yatırım 
bankalarına ait iken, en düşük verim ise yine katılım bankalarında görülmektedir.  

 

http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tbb.org.tr/
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5.11-Sermaye Yeterlilik Rasyosu 

Genel olarak bankaların özkaynakları ile kredi, piyasa ve operasyonel risklerini karşılama gücünü 
gösteren Sermaye Yeterlilik Rasyosu’na ilişkin veriler Tablo 16’da verilmiştir. Katılım bankalarının 
sermeye yeterlilik rasyolarının inceleme döneminin tamamında mevduat, kalkınma ve yatırım 
bankalarının sermaye yeterlilik rasyolarına göre düşük kaldığı gözlenmektedir. Özellikle 2013 ve 2014 
yıllarında katılım bankalarının sermaye yeterlilik rasyoları oldukça düşük gerçekleşmiştir. 

Tablo 16. Sermaye Yeterlilik Rasyosu 

Yıllar Mevduat 
Bankaları 

Kamusal  Özel Yabancı Kalkınma ve 
Yatırım 

Katılım 
Bankaları 

2006 19,8 29,2 17,5 16,0 86,2 16,1 

2007 17,4 20,1 17,2 14,5 66,7 13,3 

2008 16,5 16,4 16,4 16,7 59,4 16,0 

2009 19,3 18,4 19,7 18,8 60,3 15,6 

2010 17,7 16,7 18,2 17,3 58,7 15,4 

2011 15,5 14,5 15,5 16,9 48,2 14,0 

2012 17,2 17,2 17,1 17,6 34,3 13,8 

2013 14,6 13,5 14,8 15,4 32,7 10,4 

2014 15,7 15,6 15,3 16,4 32,8 11,5 

2015 15,0 14,6 14,6 15,7 28,3 18,8 

2016 15,1 14,0 14,5 16,9 23,5 17,8 

      Kaynak: http://www.tbb.org.tr,http://www.tkbb.org.tr (Erişim Tarihi:13.01.2018) 

6. Sonuç 

Küresel kriz sonrası dünya genelinde de ülkemizde ilgi odağı haline gelen katılım bankalarının özellikle 
ekonominin dışında kalan atıl fonların ekonomiye kazandırılması noktasındaki işlevi yadsınamaz. 
Katılım bankaları ortaklık yöntemiyle topladıkları fonları, peşin alım taksitli satım yöntemiyle 
kullandırmakta, finansal piyasalarda aracılık rolünü üstlenirlerken, aynı zamanda modern bankacılık 
hizmetlerini de sunmaktadır. Bu yönüyle katılım bankacılığı günümüzde mevduat ve kalkınma-yatırım 
bankalarından oluşan bankacılık sektörünün tamamlayıcısı durumuna gelmiştir.  

Katılım bankalarının bankacılık sektöründe bir seçenek olması, mevcut sistemi tamamlayıcı özelliği, 
ekonomiye ve özellikle reel kesime katkısı, finansal sisteme getirdiği çeşitlilik, derinlik ve güvenilirlik, 
bu bankacılığın son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de popüler olmasına neden olmuştur.  

Finans sistemi içerisindeki rolü gün geçtikçe artan katılım bankaları, son dönemde önemli bir büyüme 
gerçekleştirmiş ve sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. Geleneksel bankacılık sektöründe aradığını 
bulamayan, farklı ürün ve hizmet tercihine sahip müşteri ve yatırımcılara ulaşma olanağını 
yakalayarak, katılım bankaları hem finansal sistemin gelişmesine katkı sağlamakta, hem de reel 
sektörün büyümesini de desteklemektedir. Ancak yine de bankacılık sektörü içerisinde katılım 
bankalarının payının, hedeflenenin çok altında olduğu da gözardı edilmemelidir. 

2006-2016 yılları arasında mevduat bankaları ve kalkınma-yatırım bankaları ile katılım bankalarının 
finansal performanslarını karşılaştırmayı amaçlayan bu çalışmada, analizlerde yoğun olarak kullanılan 
finansal oranlar yardımıyla değerlendirmeler yapılmıştır.  

Çalışmada elde edilen bulguların en önemlisi; katılım bankalarının 2006 yılından itibaren bankacılık 
sektöründeki paylarının giderek arttığıdır. Toplam aktif, özkaynaklar, toplanan fonlar ve kullandırılan 
fonlar açısından sektördeki payı yaklaşık %5-%5,5 arasında gerçekleşen katılım bankalarının net kârı, 
mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarına paralel olarak artış göstermiş ve 1.105 milyon TL’nin üzerine 
çıkmıştır. 

2006-2016 dönemine ve son yıla ilişkin bulgular değerlendirildiğinde; hemen hemen tüm finansal 
oranlarda katılım bankalarının, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına ait oranların 
altında seyrettiği göze çarpmaktadır. 2016 yılında katılım bankalarının özkaynak karlılığının mevduat 
bankalarının altında seyretmesine karşın, kalkınma-yarımım bankalarının üstünde gerçekleşmiştir. 

http://www.tbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/


IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

 14  

  

Sermaye yeterlilik rasyosu ise inceleme döneminin son iki yılında mevduat bankalarının üzerine 
çıkabilmiştir. Her ne kadar çalışmada kullanılan oranlar çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde 
katılım bankalarının finansal performansının mevduat bankaları ile kalkınma-yatırım bankalarının 
altında olduğu görülse de katılım bankalarının sektördeki artan önemi ve payı yadsınamaz. 

Ülkemizde ve dünyada hızlı bir büyüme trendi yakalayan katılım bankalarının; modern ve etkin 
yönetilmesi, ülke genelinde şube sayısının arttırılması, ürün/hizmet çeşitliliğine gidilmesi, tanıtım 
olanaklarının ve eğitim kaynaklarının geliştirilmesi gibi tedbirlerle bu yapıya olan ilginin de artması 
kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca kullanılan yöntem ve tekniklerin müşteriler/yatırımcılar tarafından açıkça 
bilinirliğinin sağlanması da bu bankaların sektör içindeki payının güçlenmesine, rekabet gücünün 
artmasına ve bankacılık sistemi içindeki yerinin daha da sağlamlaşmasına katkı sağlayacağı 
kuşkusuzdur. 
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BİLDİRİ NO 31: İŞGÖRENLERİN SOSYAL SERMAYE BİRİKİMLERİNİN 
BEŞERİ SERMAYELERİNİ DEĞERE DÖNÜŞTÜREBİLME NOKTASINDAKİ 

ROLÜNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI3 
Dr. Öğr. Gör. Emel ABA ŞENBAYRAM4 

ÖZET 

Günümüz ekonomik koşullarında, beşeri sermaye birikimi ancak sosyal sermaye ile değere 
dönüşebildiği ölçüde önem arz etmektedir. Bireylerin bilgi, beceri, eğitim, tecrübe,  fikir, hırs, öngörü 
vb. gibi özellikleri sahip oldukları ağ bağlarının gücü ve çeşitliliği ile gereken ilgiyi görebilmektedir. 
Ayrıca ekonomik gelişmelerdeki süreklilik ve esneklik, rekabet koşulları, yaşamın birçok alanında var 
olan alternatifler (mal, marka, iş, işgören, örgüt vb.) ve eğitim olanakları, bireyleri daha yoğun bir uğraş 
içerisine sokmaktadır. Dolayısıyla,  rekabet ortamında bireye artı değer yaratacak her türlü unsur 
oldukça önemlidir. 

Çalışmada, bireylerin sosyal ve beşeri sermaye algı düzeylerinin tespiti amaçlanmıştır. Ayrıca 
çalışanların sermaye birikimlerinin beşeri sermayelerini değere dönüştürebilme noktasındaki rolü 
incelenmiştir. Bu amaçla, GAP Bölgesini temsilen Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır’da faaliyet 
gösteren toplam 310 banka yetkilisi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçları çalışanların 
sosyal ve beşeri sermaye algı düzeylerinin yüksek olduğu ve sosyal sermayenin beşeri sermaye 
üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İşgören, Sosyal Sermaye, Beşeri Sermaye 

Jel Kodları              : G210, G320 

 

ABSTRACT 

In today's economic conditions, the accumulation of human capital is important to the extent that it can 
be converted into value with social capital. Individuals' knowledge, skills, education, experience, ideas, 
ambition, foresight, etc. can see the power and diversity of the networks they have and the relevance 
they need. In addition, continuity and flexibility in economic development, competition conditions, 
alternatives (goods, brands, work, occupation, organization etc.) and educational opportunities that 
exist in many areas of life put the individuals in a more intensive occupation. Therefore, any element 
that creates plus value in a competitive environment is very important. 

In the study, it was aimed to determine the level of perception of social and human capital by 
individuals. It also examines the role of employees' capital accumulation in the point of converting 
human capital into value. For this purpose, a survey was conducted on 310 bank officials in Şanlıurfa, 
Gaziantep and Diyarbakır representing the GAP Region. The results of the research revealed that 
employees' perception level of social and human capital is high and social capital has a positive effect 
on human capital. 

Keywords: Occupation, Social Capital, Human Capital 

1. Giriş 

Bilgi çağının yaşandığı günümüzde fiziksel varlıklar ve geçmişi yansıtan sermaye birikimleri yerini 
maddi olmayan varlıklara ve gelecekteki sürdürülebilir kazançların bütünü olan potansiyel enerji 
düzeyini yansıtan sermaye birikimlerine bırakmıştır. Bu durum sermaye kavramını çevreleyen kalın 
çizgilerin silinip, resmin bütününü gösteren ve içerisine fiziki sermayenin haricinde sermaye başlığı 
altında toplanabilecek tüm değerlerin yer aldığı bir resmi ortaya atmıştır.  

Günümüzde ekonomide ve ekonomik büyümede rol oynayan temel faktörlerden biri olan beşeri 
sermaye, “üretken sermaye” olarak adlandırılırken, “bireylerin işgücü piyasasında üretkenliğini 

                                                        
3 Bu çalışma Kilis 7 Aralık Üniversitesi SBE İşletme ABD’de, Emel ABA ŞENBAYRAM tarafından hazırlanan “Bankaların Sosyal 

Sermayesi Güçlü İşgören Kayıplarına Karşı Tutumu: GAP Bölgesi Örneği” konulu doktora tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.  
4 Harran Üniversitesi, (0532) 175 17 32, emell.aba@gmail.com 
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sağlayacak değerler toplamıdır” şeklinde ifade edilebilmektedir. Bilgi, beceri, tecrübe, hırs, şans, imkân, 
cesaret, azim vb. gibi tarafın niteliklerini arttıracak her türlü unsur söz konusu değerlerden birkaçıdır. 
Beşeri sermaye sadece bireyler için gerekli olduğu düşünülmemelidir. Beşeri sermaye kişi, grup, kurum, 
ülke gibi tüm taraflar için gerekli görülmekte ve avantaj sağlamaktadır. 

Teknolojideki hızlı gelişim ve değişim ve buna paralel olarak iş, işçi, mal, üretici, personel, müşteri gibi 
ekonomik hayatın özneleri içerisinde artan alternatifler bilginin önemini arttırmıştır. Aynı şartlar 
altında bulunan taraflar arasındaki gelişmişlik farkının en önemli sebeplerinden biri bilgiye ulaşabilmek 
ve bu bilginin doğru yer ve zamanda kullanılabilmesidir. Bu noktada beşeri sermayenin neden üretim 
faktörlerinden biri kabul edildiğini açıklamaktadır. 

2. Sosyal Sermaye Olgusu 

İktisadi bir geçmişe sahip olan sermaye kavramı hala bazı az gelişmiş ülkelerde ekonomik anlamda her 
şeyin tek sebebi ve sonucu olarak görülmektedir. Sermayenin sadece para ve paranın satın alabildiği 
her türlü kıymetli varlık olarak algılandığı toplumlarda refah düzeyi tam olarak sağlanamaması, eşit 
temel koşullara sahip gelişmiş ve az gelişmiş toplumlar arasındaki farkı ortaya koyan unsurlardan en 
önemlisi sayılmaktadır. Toplumun, bilim çevrelerinin ve kamu otoritelerinin çalışma alanını yoğun bir 
şekilde işgal eden sermaye kavramı, çağın getirdiği yenilik ve ihtiyaçlara göre güncellenmektedir.  
İktisadi temeli oluşturan üretim ve tüketim, insani davranışların bir yansıması olduğundan, insan 
davranışlarını etkileyen her türlü maddi ve manevi unsurun aynı zamanda ekonomik hayatı da 
etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle beşerin üretken davranışlarını etkinleştiren her 
türlü değeri sermaye olarak değerlendirmek çok daha anlamlı olacaktır. (Karagül, 2012, s. 63) Diğer bir 
deyişle, 19. yüzyıldan bu yana bilgi toplumunun bir sonucu olarak teknolojideki hızlı gelişim ve 
küreselleşme fiziki sermayenin tek başına yeterli olmadığını üretime ve taraflara katkı sağlayacak her 
türlü unsurun değer sayılabileceğini ifade etmektedir. 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra süregelen ekonomik kalkınma tartışmaları günümüze kadar geçen sürede 
inceleme biçimi, çözüm önerileri, strateji ve politikalarda gibi birçok açıdan evrim yaşamıştır. Önceleri 
sadece ekonomik göstergeler dikkate alınarak yapılan planların yetersizliği, günümüzde ekonomik, 
sosyal ve siyasi açıdan ve bunların çok boyutlu ilişkileri dikkate alınarak yapılması fikrini 
kabullendirmiştir. Başta ekonomi olmak üzere birçok alanda toplumsal refahın sağlanması için, insan 
ve insana dair her türlü faktörün sisteme dâhil edilmesi gerekmektedir. Yani başrolün insana ait olduğu 
her alanda sadece fiziki sermaye ve beşeri sermaye yetersiz kalacak, bunun sosyal sermaye ile 
harmanlanması gerekecektir. Dolayısıyla bu durum artık, “gelişimin insan için olması” anlayışından 
ziyade “insanın gelişimiyle, gelişme” anlayışını doğurmuştur.  

 Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin kalkınma politikalarının en önemli unsurlarından birini 
oluşturan sosyal sermaye, kamu, özel ve akademik çalışmaların en ilgi çekici ve tercih edilen 
konularından birini oluşturmaktadır. (KOSGEB, 2005, s. 9) Ekonomistlerin ve sosyologların sosyal 
sermaye kavramını farklı biçimlerde kullanmaları sosyal sermayenin gerçekten sermaye olarak kabul 
edilip edilemeyeceği tartışmalarını gündeme getirmektedir.(Özdemir, 2005, s. 33) Arrow’a göre 
sermaye, gelecekteki yararlar için bugün istekli olarak bazı fedakârlıklarda bulunulması demektir. Buna 
karşın, ekonomik değer dışındaki nedenlerle oluşturulan sosyal ağlar, herhangi bir fedakârlık 
gerektirmediği için sermayenin bu özelliğine uymamaktadır.(Dasgupta ve Serageldin, 2001, s.35) 

Sosyal sermaye fikri, sosyal bilimler alanında çalışan istisnasız bütün araştırmacıları ve düşünürleri 
etkilemiştir. Özellikle akademisyenler iletişim ağlarının insanların hayattaki şanslarını nasıl 
etkilediğine dair teorik bir çerçeve sağlayabilmek için, başta Bourdieu, Coleman ve Putnam olmak 
üzere, sosyoloji, siyaset, ekonomi, sağlık sosyal çalışma, tarih, eğitim ve kriminoloji gibi birçok bilim 
dalında kavramla pratik uygulamaları nedeniyle ilgilenenlerin dikkatini çekmiştir. (Field, 2008, s.63) 
Sosyal sermaye kavramının ilgi çekici olmasının, farklı disiplinlerin ortak noktası olmasından mı yoksa 
kavramın çok yönlü bir anlatım zemininde olmasından mı kaynaklanır bilinmez ama net bir 
tanımlamaya sahip olmamasının temelinde farklı bakış açılarının yattığı kesindir. 

Dünya Bankası ise sosyal sermaye ile ilgili şu açıklamayı yapmaktadır (Word Bank, 1998, s.1); 

Bir toplumun sosyal sermayesi, insanlar arasındaki etkileşimi yöneten ve ekonomik ve sosyal 
kalkınmaya yardımcı olan kurumları, ilişkileri, davranışları ve değerleri içermektedir. Bununla birlikte 
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sosyal sermaye, sadece toplumu destekleyen kurumların bir toplamı değil; aynı zamanda onları bir 
arada tutan bir yapıştırıcıdır. Kişisel ilişkiler, güven ve toplumu "bireylerin topluluğu" olarak 
tanımlayan ortak bir "yurttaşlık" hissi olarak ifade edilen sosyal davranış için paylaşılan tüm değerler 
ve kuralları içermektedir.  

Eğitim üzerine yaptığı çalışmalarla sosyal sermaye kavramının şekillenmesinde büyük rol oynayan 
Coleman, Bourdieu’nun aksine sosyal sermayenin sadece sosyal statüye sahip varlıklı insanlarda 
mevcut olmadığını, varlık, eğitim statü gibi birçok açıdan az gelişmiş insanlarda da var olabileceğini 
savunmuştur. Coleman (1988)’e göre sosyal sermaye kendi yokluğunda başarılamayan veya ancak 
yüksek maliyetle başarılabilen hedeflerin başarılmasını kolaylaştırmaktadır. Çalışmalarının temelinde, 
sosyal sermayenin tekelcilikten uzak toplumun tüm kesimine açık ve ulaşılabilir olduğu yatmaktadır.  
Coleman'a göre, sosyal sermaye bir kaynağı temsil eder, çünkü sosyal sermaye karşılıklılık 
beklentilerini de içerir ve ilişkilerin yüksek dereceli bir güvenle ve ortak değerlerle oluştuğu, böylece 
bir bireyin iletişim ağlarının ötesine geçtiği bir kaynağı temsil eder. (Field 2008, s. 28) Yazara göre 
toplumların eğitsel başarıyı elde etmede ve topluluk olarak sahip oldukları olumsuz davranışlardan 
kurtulmalarında, sosyal sermayenin temel unsurlarından olan; sosyal ağlar, arkadaşlık ilişkileri ve 
birbirlerine olan bağlılık unsurları çok önemlidir. (Seki ve Karataş, 2016, s. 25) 

Putnam’ın çalışmalarında Coleman’ın etkisi hissedilmekte fakat Coleman’dan farklı olarak sosyal 
sermayeye “Ben’i Biz’ (Putnam,1995, s. 25) “yapan düşünce yapısı ile yaklaşmıştır. Çalışmalarında 
sosyal sermaye kavramı, bireysel bağlamdan yani mikro düzeyden çıkarak toplumsal düzeyde makro 
açıdan analiz edilmektedir. Onun teorisine göre önemli olan, bireysel eylem ve amaçlardan ziyade 
toplumsal eylemlerdir. (Aydın, 2016, s.37) Putnam’a göre “dikey” bağların “yatay” bağlardan daha az 
faydalı olacağını ileri sürmüş, çünkü bunlar toplumsal eylemin kapasitesini önemsememe ve şüphe 
yaratma eğilimindedir. Bu durumda hayata geçirilebilen sosyal ortamlarda dernekler ve sivil toplum 
kuruluşları, devlet kurumlarının ve hükümetin işleyişine istikrar ve etkinlik için destek olup, o 
toplumda güçlü bir demokrasinin oluşmasına artı değer sağlamaktadır. (Şan, 2007, s. 75)  

Bireyler arasındaki bilgi paylaşımını, güven, iyi niyet ve işbirliği ile yaratılmasını sağlayan sosyal 
sermaye, ekonomik gelişim ve finansal sermayenin etkin kullanımı için önemlidir. Sosyal sermayenin 
yarattığı güven, üretimi kolaylaştırmaktadır. Daha genel bir ifade ile sosyal sermayenin üretimde 
önemli rol oynamasının nedeni işlem maliyetlerini azaltması ve bu şekilde ekonomik faaliyetleri 
kolaylaştırmasıdır.(Torsuvik,2012, s. 453) Fukuyama’nın da ifade ettiği gibi, işlem maliyetleri, örgütlere 
veya kültürlere sosyal sermayenin yokluğunda eklenen maliyetlerdir. (Hazleton ve Kennan. 2000, s.84)        

Ekonomik sermayenin elde edilmesi, arttırılması ve muhafaza edilebilmesi süreci, beşeri sermayenin 
sosyal sermaye ile pazarlanabilmesi süreci ile paralellik göstermektedir. Diğer bir deyişle akademik 
hayatın iş hayatına geçişi ile sahip olunan beşeri sermayenin, etkin ve verimliliği için sosyal sermaye 
aracılığı ile reklam ve pazarlığının yapılması gerekmektedir. Beşeri ve hatta entelektüel sermaye için 
katalizör görevi üstlenen sosyal sermaye, sosyal ağlar ve karşılıklılık ilkesi dâhilinde bireylerin mevcut 
koşullarda istenilen hedeflere ulaşılmasını hızlandırmaktadır. Bu noktada belli bir doyuma ulaşan 
birey, karşılıklı güven, iyi niyet, işbirliği, dayanışma gibi birçok topluma fayda sağlamaya yönelik 
fikirlerle hareket edecektir. Böylece sosyal sermaye sayesinde toplumda sinerji ve iş birliği oluşmuş 
oluşacak, çok yönlü ve birbirini destekleyecek faaliyetlerin arttığı görülecektir. 

3. Beşeri Sermaye Olgusu 

Beşeri sermaye bireyin zaman içerisinde sahip olduğu bilgi, beceri, tecrübe, fikir, hırs, cesaret, öngörü, 
uyum vb. gibi kişiye değer katacak tüm kaynaklar toplamıdır. Diğer bir ifade ile beşeri sermaye nitelikli 
işgücünün kendisidir denilebilmektedir. İnsan sermayesi olarak da ifade edilen beşeri sermaye, 
günümüz ekonomik hayatın temel taşlarından biri durumundadır. Fiziki sermayenin doğru zaman ve 
doğru şekilde değere dönüştürülebilmesi için olmazsa olmaz unsurlardan biri olurken, üretim 
faktörlerinden birini oluşturmaktadır. Beşeri sermayenin ölçülebilmesinde tarafların aynı platformdan 
yer alması beklenilemez. Zira beşeri sermaye birikimi, kişilerin eğitim hayatı, yaşadığı toplum, normlar, 
inanç, karakteristik özellikler, hayata bakış açısı, şahsi doğrular vb. gibi sayılabilecek birçok faktör 
sebebiyle farklılık gösterebilmektedir. Bu sebepledir ki beşeri sermaye fiziki sermaye gibi daha fazla 
değer elde edebilmek için bir ayara getirilmiş değerler toplamı kabul edilmekte ve zamana karşı 
korunmaya ve yenilenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. 
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Literatüre Smith, Marshall ve Mill gibi araştırmacıların çalışmaları ile giren beşeri sermaye kavramı için 
zamanın koşullarına göre farklı tanımlamalar yapılmıştır.  Denison (1962), Schultz (1968)  ve Becker 
(1964) gibi iktisatçılar kavramın günümüzdeki şeklini alınmasında önemli katkıları bulunmaktadır. 
Stroombergen ve diğerlerine göre; beşeri sermayenin değeri bu sermaye için geçmişte yapılan yatırımlar 
tarafından belirlenir. Beşeri sermaye yatırımları; bireyin kendisi ve ailesi, işveren ve hükümet 
tarafından yapılan yatırımlar olmak üzere üç kısımda toplanabilir.  Bireyin kendisi ve ailesi tarafından 
yapılan harcamalar, eğitim için ödenen harçlardan ve zorunlu eğitim sonrasında eğitime devam edilen 
süre için bir yerde çalışılmaması dolayısıyla vazgeçilen gelirin alternatif maliyetinden oluşmaktadır. 
İşveren tarafından yapılan harcamalar, mesleki eğitim ödemelerinden oluşmaktadır. Hükümet 
tarafından yapılan harcamalar ise, eğitim sistemini devam ettirebilmek için katlanılan masraflardan 
kamuya düşen kısmı ifade etmektedir.(Atik, 2006, s. 7-8)  

Van den Berg, beşeri sermayeyi, modern ekonomilerde örgün eğitim yoluyla kazanılarak verimliliğin 
arttığı, yaşam deneyimi ve beklentilerinin sağlandığı, sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması, teknolojik 
kullanımı ve ilerlemesini gerçekleştirmiş olan, toplum ve insan haklarının sağlandığı ekonomik 
yapılarda gelişen ve ekonomide en önemli üretim stokudur şeklinde açıklamıştır. (Van den Berg,2013, 
s. 82-91) 

Son yıllarda bilginin çok yönlü araç ve yöntemlerle elde edilmeye başlanması ve değere dönüştürebilme 
fırsatlarının yakalanabilir olmaya başlanması kalifiye eleman sayısının artmasını sağlamıştır. Önceleri 
işe alma sürecinde tek önemli kriter olarak görülen eğitim, şimdilerde yeterli olarak görülmemektedir. 
Bilişim teknolojisinin gelişimi ile birlikte çeşitli yollarla elde edilen bilginin uygun zaman ve şekilde 
kullanımı önem kazanmıştır. Diğer bir deyişle üniversite mezunu bireylerin kolaylıkla işe 
girebilecekleri düşüncesi yerini iyi iş imkânlarının yakalanabilmesi ve elde edilebilecek beşeri ve sosyal 
sermayenin fiile dökülebilmesi için illa da mezuniyet sonrasına bırakılmasına gerek olmadığı 
düşüncesine bırakmıştır. Zaman içerisinde kalifiye eleman olma algısındaki değişim, bireylerin bu 
husustaki eğilimlerini de değiştirmiştir. İş piyasasında bireylerin beşeri sermayelerinin yanı sıra etkin 
ve verimli bir şekilde kurulan iletişim ağlarının güven esası ile sosyal sermaye dönüştürülebilmesi ve 
bunun doğru zaman ve yerde kullanabilmesi önem kazanmıştır. İşgörenlerin bu bilince sahip olması ve 
bu doğrultuda sisteme yön vermesi tek taraflı bir güç değildir elbette ki. Söz konusu bilincin sağlanması 
ve yönetilmesinde yöneticilerin beklentileri, ekonomik koşullar, insan ihtiyaçları, teknoloji, 
küreselleşme gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Özellikle bilgi teknolojisinin iş hayatında ivme 
kazanması örgüt ve yöneticileri bu yönde plan ve stratejiler yaratmaya itmiştir. 

Değer yaratmak için emeğin veya sermayenin üretime yönlendirilmesinden ziyade, yenilik ve üretim 
kavramları çerçevesinde bilginin üretime yönlendirilmesi gerekmektedir. Örgütler açısından bilgi 
yoğun sektörlerde başarı, örgütün mevcut bilgisini ve kapasitesini dışsal, tamamlayıcı bilgi ve diğer 
kaynaklarla yenilik yaratacak şekilde birleştirmesine bağlı olmuştur. Bu nedenle bilgi yaratma, bir 
örgütün rekabet avantajı kazanmasının temeli olarak ele alınmaktadır. (Özdemir, 2008, s.86) Aynı 
yargıya işgören içinde varmak mümkündür. İşgücü piyasasına katılan bireylerin sayısındaki artışa 
paralel olarak artan beklentiler işgörenler için de rekabet ortamı yaratmıştır. Dolayısıyla böyle bir 
ortamda bireylerin fark yaratabilmesi sahip oldukları bilginin, verimli iletişim kanallarıyla değere 
dönüştürülebilmesine bağlıdır. 

Üretim faktörlerinin özellikle fiziki faktörlerin daha verimli kullanılmasına imkan sağlayan, toplam 
nüfustaki çalışabilir işgücünün niteliğini ve niceliğini artıran, mesleki donanım ve kalifiye özelliklerini 
geliştirici bilgi, görgü ve deneyimlerin kazandırıldığı ve sağlık ve yaşam standardının durumu ile milli 
ve moral değerlerin kazandırıldığı ve sosyal ilişkilerin bir araya gelmesinden meydana gelen değerler 
bütünü (Aksu, 2016, s.75) olan beşeri sermayenin etkin kullanımı için sosyal sermayeye ihtiyaç vardır. 
Beşeri sermaye üretkenliğini artırmada ve etkinliğini sağlamada, maddi ve maddi olmayan faktörler 
etkilidir. Maddi faktörler, işçilerin çalışma ortam ve şartları, fiziki sermaye, ücret düzeyi ve yaşama 
şartları, beslenme ve sağlık şartları belirtilebilir. Maddi olmayan faktörler ise, sosyal sermaye ve etik 
değerler sıralanabilir (Karadeniz vd., 2007, s.16).  

Sosyal sermaye birikimine sahip olan işgörenin iş arama süreci kısa olurken, aynı zamanda bireye hali 
hazırdaki işi ile ilgili iyileştirmeye yönelik fırsatları zamanında yakalayabilme olanağı da tanıyacaktır. 
Bu, aynı zamanda işgörenin iş piyasasında lehine değer yaratabilecek her türlü bilgiye ulaşımını 
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kolaylaştıracaktır. Beşeri sermayenin yanında sosyal sermaye birikimi olan işgören iş piyasasında tercih 
edilen, hatta aranılan kişi olabilecektir. Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren örgütler için 
sosyal sermaye birikimine sahip işgörenlerin örgüt içindeki varlığı oldukça önemlidir. Dolayısıyla söz 
konusu işgörenler piyasada tercih edilen değil tercih eden pozisyona gelebileceklerdir. Bu durum 
işgörene daha iyi iş fırsatları, ücret, mevkii, kariyer, çevre vb. birçok olanağın kapılarını açacaktır. 

Beşeri ve sosyal sermaye açısından belirli bir düzeye erişmiş olan ve bu sermaye birikimlerini olumlu 
çıktılara dönüştürebilme kabiliyetine sahip olan işgörenin, iş yerine bağlılığı yöneticiler tarafından 
istenilen bir durumdur. Aynı şekilde söz konusu işgörenlerin de örgüt ve yöneticilerden yüksek ücret, 
mevkii, maddi olanaklar, terfi vb. gibi bir takım beklentilere sahiptir. Bu beklentilerin gerçekleşmesi 
veya gerçekleştirilebilecek fırsatların yaratılması işgörenin iş yerine bağlılığını arttırırken, aksi durum 
işgörenin işinde tatminsizlik yaşamasına ve nihai sonuç olarak işten ayrılma düşüncesi ile karşı karşıya 
gelmesine sebep olabilecektir. Bu durum, şu bakış açısı ile de irdelenebilir: Eğer işgören beşeri ve sosyal 
sermaye birikimini iş yeri sayesinde elde edebilmiş ve bundan istediği düzeyde getiri elde etmiş ise iş 
yerine minnet duygusu ile bağlanacaktır. Eğer işgören beşeri ve sosyal sermaye birikiminde iş yerinin 
herhangi bir katkısı yok ise, işgören beklentilerinin gerçekleşmemesi halinde kendini iş yerine bağlı 
hissetmeyecek ve daha iyi fırsatları değerlendirebilecektir. 

4. YÖNTEM 

4.1.  Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Günümüzde, işgücü piyasasında işgörenlerin beşeri sermayelerinin (bilgi, beceri, tecrübe) yanında 
sosyal sermaye birikimlerinin de bireysel ve örgütsel açıdan artı değer yaratmaktadır. Çalışanların 
sahip oldukları sosyal çevre, bireylerin iş hayatındaki başarısını arttırdığı gibi iş yerinin de piyasa 
içerisindeki başarısını ciddi oranda etkilemektedir. Sosyal çevresi güçlü olan bireyler çalıştıkları yerlere 
maddi, manevi katkılar sağlarken yokluklarıyla söz konusu yerlerde bir takım kayıplara sebep 
olabilmektedir. Belirli bir sosyal sermaye düzeyine erişmiş ve bunu değere dönüştürebilme kabiliyetine 
sahip olan işgörenin işe ve iş yerine karşı memnuniyeti de oldukça önemlidir. Bu noktadan hareketle 
çalışmada, bireylerin sosyal sermaye ve iş tatmin algı düzeylerinin tespiti amaçlanmıştır. 

4.2.  Araştırmanın Kapsamı ve Örneklem Seçimi  

Araştırmanın kapsamını, hedef kitle olarak GAP Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm bankalar 
oluşturmaktadır. Ancak araştırmanın başladığı tarihlerde ülke gündemindeki terör olayları, birçok il ve 
ilçede başlatılan sokağa çıkma yasakları ki söz konusu olayların çoğunlukla GAP Bölge İllerinde 
gerçekleşmiş olması araştırmayı sınırlandırmıştır. Bölgedeki güvenlik problemi ve kaos ortamı 
sebebiyle araştırma GAP Bölgesi’ni temsilen bölgenin en büyük üç ili olan Diyarbakır, Gaziantep ve 
Şanlıurfa ile sınırlandırılmıştır. Araştırma kapsamındaki illerde, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 
toplam 52 banka ve 346 şube bulunmaktadır. Gaziantep’te, toplam banka sayısı 23, toplam şube sayısı, 
167, Diyarbakır’da, toplam banka sayısı, 15, toplam şube sayısı 97,  Şanlıurfa’da toplam banka sayısı 14, 
toplam şube sayısı, 82 olarak belirlenerek tam sayıma gidilmiştir. Bu kapsamda örneklem, her bankayı 
bir işgören temsil edecek şekilde, görüşmelerin yapıldığı sırada kurumda bulunan en yetkili kişi 
şeklinde alınmıştır. Süreç sonunda toplamda 310 banka çalışanından veriler elde edilerek sonuçlar 
analiz edilmiştir. Kalan 36 bankanın araştırmaya dahil edilememesi, Diyarbakır’ın bazı illerindeki bir 
takım güvenlik sorunları ve bazı banka yöneticilerinin anketi doldurmayı reddetmesinden 
kaynaklanmaktadır. 

4.3. Verilerin Elde Edilmesi ve Analizi 

Araştırmada birincil veri toplama yöntemlerinden biri olan anket uygulaması kullanılmıştır. Araştırma 
verilerinin toplanmasında tesadüfi olmayan örneklem yöntemi kolayda örneklem tercih edilmiş ve 
araştırma yüz yüze uygulanmak suretiyle 10.06 2016-  01.09.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Anket formunun birinci bölümünde demografik sorular yer alırken ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
bölümlerinde 5’li Liket ölçeğine göre düzenlenmiş ifadeler yer almaktadır. Anket formlarının 
değerlendirilmesinde ve sonuçların elde edilmesinde Tablo 1’den yararlanılmıştır. Söz konusu tabloya 
göre aritmetik ortalamalarının 1’e yakın olması değişkenlerin yüksek derecede algılandığını, 5’e yakın 
olması ise değişkenlerin düşük derecede algılandığını göstermektedir. 
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Tablo 1. Aritmetik Ortalamaların İsabet Ettiği Sonuç Değerlendirme Tablosu 

Değer (Aritmetik Ortalama) Sonuç 

00,1-1,00 Oldukça Yüksek Algı 

1,01-1,99 Yüksek Algı 

2,00-2,99 Orta Düzey Algı 

3,00-3,99 Düşük Algı 

4,00-5,00 Oldukça Düşük Algı 

Verilerin analizinde kullanılan tanımlayıcı analizler kapsamında frekans ve yüzde analizi, aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerlerinin elde edilmesinde SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social 
Sciences) istatistik paket programından yararlanılmıştır. Öte yandan verilerin normal dağılım gösterip 
göstermediğinin tespit edilmesi için Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi yapılmış ve ölçeklerin geçerliliğini 
ve etkin gruplandırılmalarının sağlanabilmesi için Keşifsel Faktör Analizinden yararlanılmıştır. Keşifsel 
faktör analizinde ortaya çıkan faktör ve önermelerin birbirleriyle olan uyumunun test edilebilmesi için 
AMOS 19 paket programında doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Ölçeklerin güvenilirliğinin değerlendirilmesinde en yaygın metot olan Cronbach alfa testinden 
yararlanılmıştır. Değişkenlerin alfa değerleri aşağıdaki Tablo 2’de görülmektedir. Literatürde Cronbach 
alfa katsayısı 0,70’den büyük olması sosyal bilimlerde içsel güvenilirlik için yeterli kabul 
edilmiştir.(Baum ve Wally,2003:1117) Tabloda da görüldüğü üzere araştırmada kullanılan ölçeklerin t 
alfa değerlerinin 0,70’den büyük olduğu tespit edilmiş olup, her iki ölçeğin güvenilirliğinin ise yüksek 
düzeyde olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 2. Ölçeklerin Güvenilirlik Değerleri 

Değişkenler Soru Sayısı Cronbach Alfa (a) Değerleri 

Sosyal Sermaye Algısı Ölçeği 11 0,83 

Beşeri Sermaye Algısı Ölçeği 10 0.79 

 

5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

5.1.  Demografik Bulgular 

Tablo 4’deki demografik özellikler incelendiğinde; araştırmaya katılanların %51.6’sı kadın ve 
%48.4’ünün erkek olduğu görülmektedir. Örneklemin cinsiyet faktörüne göre dengeli bir dağılıma 
sahip olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların grupları incelendiğinde, 18-24 yaş arası %2,9, 25-
34 yaş arası %46,1, 35-44 yaş arası %43,2, 45-54 yaş arası %15,2 ve 55 yaş üzeri ise %1,6’dır. Katılımcıların 
medeni durumları incelendiğinde ise, %74,8’i evli, %21,9’u bekâr ve %3,2’si ve dul/boşanmış oldukları 
görülmektedir. Katılımcıların ğitim durumlarına bakıldığında, % 1,6’sı lise, % 7,7’si ön lisans, % 81,9’u 
lisan, % 8,4’ü yüksek lisans ve % 0,3’ü de doktora mezunu oldukları görülmektedir. Katılımcıların, % 
62,9’u yabancı dil bilirken,  %37,1’de yabancı dil bilmedikleri görülmektedir. 

Katılımcıların % 25,2’si 1-5 yıldır bulundukları şehirde yaşamaktadır, 6-10 yıl arası yaşayanlar % 17,7’si 
oluşturmakta, 11-15 yıl arası yaşayanlar % 4,8’sini oluşturmakta ve 16 yıl ve üzeri yaşayanlar ise % 
52,3’ünü oluşturmaktadır. Katılımcıların 1-5 yıl arası bu işyerinde çalışalar % 45,5’ini oluşturmakta, 6-
10 yıl arası çalışanlar % 33,9’unu oluşturmakta, 11-15 yıl arası çalışanlar % 7,1’ini oluşturmakta ve 16 yıl 
ve üzeri çalışanlar ise % 13,5’ini oluşturmaktadır. Katılımcıların % 80,3’ü işinden memnun oldukları ve 
% 6,1’nin memnun olmadıkları ve % 13,5’nin ise kısmen memnun oldukları görülmektedir. 
Katılımcıların % 28,7’si şube müdürü, % 22,6’sı müdür yardımcısı, % 7,7’sinin uzman, % 24,2’sinin 
servis yetkilisi ve % 16,8’nin ise diğer personel olduğu görülmektedir. Katılımcıların % 71,6’sının 
pozisyon olarak istedikleri yerde olduğu ve % 28,4’nün de istedikleri pozisyonda çalışmadıkları 
görülmektedir. 

Tablo 4. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler  F % 

Cinsiyet Kadın 160 51.6 

Erkek 150 48.4 
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Yaş 18-24 9 2.9 

25-34 143 46.1 

35-44 106 43.2 

45-54 47 15.2 

55 ve üzeri 5 1.6 

Medeni Durum Evli 232 74.8 

Bekar 68 21.9 

Dul/Boşanmış 10 3.2 

Eğitim Lise 5 1.6 

Ön Lisans 24 7.7 

Lisans 254 81.9 

Yüksek Lisans 26 8.4 

Doktora 1 0.3 

Yabancı Dil Biliyor musunuz? 
 

Evet 195 62.9 

Hayır 115 37.1 

Kaç Yıldır Bu İlde Çalışıyorsunuz? 1-5 Yıl 78 25.2 

6-10 Yıl 55 17.7 

11-15 Yıl 15 4.8 

16 Yıl ve Üstü 162 52.3 

Şu anki İşyerinizde Kaç Yıldır 
Çalışıyorsunuz 

1-5 Yıl 141 45.5 

6-10 Yıl 105 33.9 

11-15 Yıl 22 7.1 

16 Yıl ve Üstü 42 13.5 

İşinizden Memnun musunuz? Evet 249 80.3 

Hayır 19 6.1 

Kısmen 42 13.5 

İş Yerinizdeki Pozisyonunuz Nedir? Şube Müdürü 89 28.7 

Müdür Yardımcısı 70 22.6 

Uzman 24 7.7 

Servis Yetkilisi 75 24.2 

Diğer 52 16.8 

Pozisyon Olarak Olmak İstediğiniz Yerde misiniz? Evet 222 71.6 

Hayır 88 28.4 

 

5.2.  Ölçeklerin Algı Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların sosyal sermaye ölçeğine ilişkin algı düzeylerini gösteren bulgular Tablo 5’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Katılımcıların Sosyal Sermaye Ölçeğine İlişkin Algıları 
 

İlgili tablo incelendiğinde katılımcıların sosyal sermaye algı düzeylerinin genel olarak “yüksek” 

seviyede ( :2,04) olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan katılımcıların sosyal sermaye ölçeğinde en 
yüksek düzeyde algıladığı önermeler ise “İşe alma sürecinde bireyin sosyal çevre ile uyumuna ve 

iletişim gücüne önem verilmektedir” ( :1.75) önermesi ile “Sosyal sermaye düzeyi yüksek çalışanların 

varlığı, bankaya rekabet üstünlüğü sağlamaktadır” ( :1.94) önermesi olduğu tespit edilmiştir. Her iki 

önermeyi ise “İşe alma sürecinde bireyin referansları dikkate alınmaktadır” ( :1.98) önermesinin 
takip ettiği görülmektedir. Katılımcıların sosyal sermaye ölçeğinde en düşük düzeyde algıladığı önerme 

ise “Bankamız bünyesinde sosyal sermayesi güçlü çalışanlar daha ayrıcalıklıdır” ( :2,19)  önermesinin 
olduğu tespit edilmiştir.  

Katılımcıların beşeri sermaye ölçeğine yönelik algı düzeylerini gösteren bulgular Tablo 6’da verilmiştir.  

  

x

x

x

x

x

Değişkenler Ortalama Standart 
Sapma 

İşe alma sürecinde bireyin referansları dikkate alınmaktadır. 1.98 ,953 

İşe alırken tavsiye edilmiş olan bireylere öncelik verilmektedir.  2.18 1.02 

Çalışanların iş başvurusu yapan adaylarla ilgili fikirleri dikkate 
alınmaktadır. 

2.17 1.05 

Mülakat sırasında bireyin sosyal açıdan özellikleri irdelenmektedir. 2.00 ,931 

İşe alma sürecinde bireyin sosyal çevre ile uyumuna ve iletişim gücüne 
önem verilmektedir. 

1.75 ,761 

Bankamızda sosyal sermaye düzeyi yüksek çalışanlarımız 
bulunmaktadır. 

2.10 1.13 

Bankamız bünyesinde sosyal sermayesi güçlü çalışanlar daha 
ayrıcalıklıdır. 

2.19 1.19 

Sosyal sermayesi güçlü çalışanların iş ve işyeri memnuniyetleri 
önemsenmektedir. 

1.99 ,967 

Sosyal sermayesi güçlü çalışanların fikir ve kararları bankamız 
tarafından desteklenmektedir. 

2.07 1.07 

Çalışanların sosyal sermaye düzeylerini arttırmaya yönelik etkinlikler 
düzenlenmektedir. 

2.10 1.10 

Sosyal sermaye düzeyi yüksek çalışanların varlığı, bankaya rekabet 
üstünlüğü sağlamaktadır. 

1.94 ,990 

Sosyal Sermaye Genel Algı Düzeyi 2,04 ,653 
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Tablo 6. Katılımcıların Beşeri Sermaye Ölçeğine Yönelik Algıları 

        

İlgili tabloya göre katılımcıların beşeri sermaye algı düzeyinin genel olarak “yüksek” seviyede ( :2,05) 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte katılımcıların beşeri sermaye ölçeğinde en yüksek düzeyde 
algıladığı önermeler ise “Mülakat sırasında bireyin bilgi, beceri ve yetenekleri dikkate alınmaktadır” (

:1.63) önermesi ile “Çalışanların bankamız nezdinde gerçekleştirilen eğitimlere katılımı zorunludur” 

( :1.74) önermesi olduğu tespit edilirken katılımcıların bu ölçekte en düşük düzeyde algıladığı 
önerme ise “Çalışanların başarısında tek başına beşeri sermaye düzeylerinin yüksek olması yeterlidir” 

( :2.30) önermesi olduğu tespit edilmiştir. 

5.3. Faktör Analizi Sonuçları 

5.3.1. Sosyal sermaye ölçeğine ilişkin faktör analizleri 

Sosyal sermaye ölçeğini oluşturan önermelerin temel boyutlarını belirlemek için toplam 11 önermeye 
temel bileşenler yöntemi ile varimax rotasyonlu keşfedici faktör analizi uygulanmış ve 3 faktör elde 
edilmiştir. Elde edilen 3 faktör toplam varyansın % 69,547’sini açıklamaktadır. Araştırma verilerine 
betimleyici faktör analizi uygulayabilme koşulunu gösteren KMO (Kaise-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequancy) örneklem yeterlilik ölçüsü (0,847) ve araştırma verilerinden anlamlı sonuçlar 
çıkabileceğini gösteren küresellik derecesinin (Barlett’s Test of Aphericity; 1.676E3; P<,000) yeterli 
düzeyde olduğu sonucu tespit edilmiştir.   

  

x

x

x

x

Değişkenler Ortalama Standart 
Sapma 

Mülakat sırasında bireyin bilgi, beceri ve yetenekleri dikkate 
alınmaktadır. 

1.63 ,696 

İşe alma sürecinde bireyin mezun olduğu üniversite ve mezuniyet not 
ortalaması belirleyici rol oynamaktadır. 

2.08 1.11 

Bankamızca güncel ekonomik gelişmelere paralel olarak bireylerin beşeri 
sermaye düzeyleri düzenli olarak ölçülmektedir. 

1.95 ,982 

Bireylerin iş yerindeki pozisyonlarını öncelikle beşeri sermaye düzeyleri 
belirlemektedir. 

1.95 ,969 

Çalışanların beşeri sermaye düzeylerini arttırmak adına düzenli olarak 
eğitimler düzenlenmektedir. 

1.92 ,884 

Çalışanların bankamız nezdinde gerçekleştirilen eğitimlere katılımı 
zorunludur. 

1.74 ,692 

Bankamızın başarısı çalışanların bilgi ve uzmanlıklarına bağlıdır. 1.78 ,857 

Çalışanların başarısında tek başına beşeri sermaye düzeylerinin yüksek 
olması yeterlidir. 

2.30 1.19 

Çalışanların beşeri sermaye düzeyleri sosyal sermaye düzeylerinden 
daha önemlidir. 

2.06 1.02 

Günümüz koşullarında beşeri sermayenin sosyal sermaye ile 
desteklenmesi gerekmektedir 

1.82 ,870 

Beşeri Sermaye Genel 2,05 ,583 
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Tablo 7. Sosyal Sermaye Ölçeğine İlişkin Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları  

 

Faktör analizi sonucunda elde edilen birinci boyutu niteleyen önermeler sosyal sermayesi güçlü 
çalışanlar ile ilgili önermelerdir. Buradan hareketle ölçeğin birinci boyutu sosyal sermayesi güçlü 
çalışanlar olarak adlandırılmıştır. Toplam 6 önermeden oluşan sosyal sermayesi güçlü çalışanlar boyutu 
4,565’lik bir öz değere sahip olup toplam varyansın % 41.502’sini açıklamaktadır. Referans ve tavsiye 
olarak adlandırılan ikinci boyutu niteleyen 3 önerme varyansın % 18,603’ünü açıklamakta ve söz 
konusu boyutun öz değeri ise 2,046 olduğu tespit edilmektedir. Sosyal sermaye ölçeğindeki üçüncü 
boyut ise sosyal özellikler olarak adlandırılmış olup bu boyut iki önermeden oluşmaktadır. Sosyal 
özellikler boyutunun öz değeri 1,039 olup açıklanan varyansı ise % 9,442’dir.  

  

Faktörler Faktör 
Yükleri 

Öz 
Değer 

Açıklanan 
Varyans% 

Toplam 
Varyans% 

Faktör 1: Sosyal Sermayesi Güçlü Çalışanlar  4.565 41.502 41.502 

32.Sosyal sermayesi güçlü çalışanların fikir ve 
kararları bankamız tarafından 
desteklenmektedir. 

,906    

34.Sosyal sermaye düzeyi yüksek çalışanların 
varlığı, bankaya rekabet üstünlüğü 
sağlamaktadır. 

,864    

31.Sosyal sermayesi güçlü çalışanların iş ve 
işyeri memnuniyetleri önemsenmektedir. 

,862    

33.Çalışanların sosyal sermaye düzeylerini 
arttırmaya yönelik etkinlikler 
düzenlenmektedir. 

,857    

30.Bankamız bünyesinde sosyal sermayesi 
güçlü çalışanlar daha ayrıcalıklıdır. 

,777    

29. Bankamızda sosyal sermaye düzeyi 
yüksek çalışanlarımız bulunmaktadır. 

,713    

Faktör 2:  Referans ve Tavsiye  2.046 18.603 60.105 

25.İşe alırken tavsiye edilmiş olan bireylere 
öncelik verilmektedir. 

,847    

24.İşe alma sürecinde bireyin referansları 
dikkate alınmaktadır. 

,796    

26.Çalışanların iş başvurusu yapan adaylarla 
ilgili fikirleri dikkate alınmaktadır. 

,610    

Faktör 3:  Sosyal Özellikler  1.039 9.442 69.547 

28. İşe alma sürecinde bireyin sosyal çevre ile 
uyumuna ve iletişim gücüne önem 
verilmektedir. 

,863    

27.Mülakat sırasında bireyin sosyal açıdan 
özellikleri irdelenmektedir. 

,769    

Tüm Değişkenler için Cronbach Alfa Katsayısı 0.83 
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Şekil 1. Sosyal Sermaye Algısına İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 

Keşfedici faktör analizinde ortaya konulan boyut ve önermelerin iç geçerliliğini sağlama ve sosyal 
sermaye boyutlarını ortaya koymak için yapılan keşfedici faktör analizinin ne kadar uygun olduğunu 
tespit etmek amacıyla verilere Doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi 
sonucunda CMIN/df değeri 4,654,  GFI değeri 911; CFI değeri, 918; IFI değeri, 919, RMSEA değer 0,109 
ve P Close değeri ise ,000 olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu sonuçlara göre faktör analizinde ortaya 
çıkan boyut ve önermelerin birbirlerine kabul edilebilir uyum değerleriyle bağlandığını göstermektedir. 
(Meydan ve Şeşen, 2015, s.32-36) Sonuç olarak sosyal sermaye üzerine geliştirilen ölçek ve ölçekteki 
faktör ve önermeler Şekil 1’de gösterildiği gibi doğrulanmaktadır.   

5.3.2. Beşeri Sermaye Ölçeğine İlişkin Faktör Analizleri 

Beşeri sermaye ölçeği önermelerinde temel boyutları belirlemek için toplam 10 önermeye, temel 
bileşenler yöntemi ile varimax rotasyonlu keşfedici faktör analizi uygulanmış ve 2 boyut elde edilmiştir. 
Elde edilen 2 boyut toplam varyansın %53.149’unu açıklamaktadır. Araştırma verilerine betimleyici 
faktör analizi uygulayabilme koşulunu gösteren KMO (Kaise-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequancy) örneklem yeterlilik ölçüsü (0,770) ve araştırma verilerinden anlamlı sonuçlar çıkabileceğini 
gösteren küresellik derecesinin (Barlett’s Test of Aphericity; 941.744; P<,000) yeterli düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir.   
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Tablo 8. Beşeri Sermaye Algısına İlişkin Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları  

 

Faktör analizi sonucunda elde edilen birinci boyutu niteleyen önermeler çalışanların beşeri sermaye 
düzeyi ile ilgili değişkenlerdir.  Buradan hareketle ölçeğinin birinci boyutu çalışanların beşeri sermaye 
düzeyi olarak adlandırılmıştır. Toplam 6 önermeden oluşan çalışanların beşeri sermaye düzeyi boyutu, 
3,699’luk bir öz değere sahip olup toplam varyansın % 36,990’nını açıklamaktadır. Eğitim ve yetenek 
olarak adlandırılan ikinci boyutu niteleyen 4 önerme ise açıklanan varyansın % 16,160’ını açıklamakta 
ve boyutun öz değeri ise 1,616’dır. 

  

Faktörler Faktör 
Yükleri 

Öz 
Değer 

Açıklanan 
Varyans % 

Toplam 
Varyans% 

Faktör 1: Çalışanların Beşeri Sermaye Düzeyi  3.699 36.990 36.990 

42.Çalışanların başarısında tek başına beşeri 
sermaye düzeylerinin yüksek olması yeterlidir. 

,804    

36.İşe alma sürecinde bireyin mezun olduğu 
üniversite ve mezuniyet not ortalaması 
belirleyici rol oynamaktadır. 

,791    

38.Bireylerin iş yerindeki pozisyonlarını 
öncelikle beşeri sermaye düzeyleri 
belirlemektedir 

,761    

37.Bankamızca güncel ekonomik gelişmelere 
paralel olarak bireylerin beşeri sermaye 
düzeyleri düzenli olarak ölçülmektedir. 

,761    

43.Çalışanların beşeri sermaye düzeyleri sosyal 
sermaye düzeylerinden daha önemlidir. 

,654    

44.Günümüz koşullarında beşeri sermayenin 
sosyal sermaye ile desteklenmesi 
gerekmektedir 

,517    

Faktör 2:  Eğitim ve Yetenek  1.616 16.160 53.149 

40.Çalışanların bankamız nezdinde 
gerçekleştirilen eğitimlere katılımı zorunludur. 

,740    

39.Çalışanların beşeri sermaye düzeylerini 
arttırmak adına düzenli olarak eğitimler 
düzenlenmektedir. 

,719    

41.Bankamızın başarısı çalışanların bilgi ve 
uzmanlıklarına bağlıdır. 

,712    

35.Mülakat sırasında bireyin bilgi, beceri ve 
yetenekleri dikkate alınmaktadır. 

,492    

Tüm Değişkenler için Cronbach Alfa Katsayısı 0.79 
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Şekil 2. Beşeri Sermaye Algısına İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 

Keşfedici faktör analizinde ortaya konulan boyut ve önermelerin iç geçerliliğini sağlama ve beşeri 
sermaye boyutlarını ortaya koymak için yapılan keşfedici faktör analizi sonuçlarının ne kadar uygun 
olduğunu tespit etmek amacıyla verilere Doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı 
faktör analizi sonucunda CMIN/df değeri 3,129,  GFI değeri 953; CFI değeri, 941; IFI değeri, 943, 
RMSEA değeri 0,083 ve P Close değeri ise ,005 olduğu tespit edilmiş ve bu sonuçlar faktör analizinde 
ortaya çıkan boyut ve önermelerin birbirlerine iyi uyum değerleriyle bağlandığını göstermektedir. ( 
Meydan ve Şeşen, 2015, s.32-36) Sonuç olarak beşeri sermaye üzerine geliştirilen ölçek ve ölçekteki 
faktör ve önermeler Şekil 2’de gösterildiği gibi doğrulanmaktadır.   

6. SONUÇ 

Bilginin çağdaş işletmecilik anlayışında sermayenin önemli bir unsuru haline gelmesi; sermaye ile ifade 
edilen çok çeşitli maddi olmayan varlıklara sahip olma, onları kullanma ve yönetme gibi konuları 
gündeme getirmiştir (Kabataş, 2011, s. 284). Piyasaların belirsizleştiği, küresel rekabetin giderek 
yoğunlaştığı, ürün ve hizmetlerin birbirine benzemeye başladığı günümüz ekonomilerinde, şirketler 
açısından farklılık meydana getiren ve onlara sürdürülebilir rekabet avantajı kazandıran en önemli 
unsur sahip oldukları insan gücü ve entelektüel birikimdir (Zaim, 2010, s.56). 

Sosyal sermaye, toplumların ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki başarı ve istikrarlarıyla yakından 
ilişkili olan bir kavramdır. Güven, normlar ve ağ bağların bir araya gelerek oluşturduğu sosyal sermaye 
karşılıklı ilişkilerin ekonomik yansıması olarak ifade edilmektedir. Bu noktadan hareketle günümüz 
ekonomik koşulları dikkate alındığında işgücü piyasasında sadece beşeri sermayenin yeterli olmadığı, 
bunun yanında güven esasına dayanan ve değer yaratan sosyal ilişkilerin varlığı da önem 
kazanmaktadır. Bireylerin bilgi, beceri, tecrübe, öngörü, cesaret, hırs gibi değer yaratabilen 
özelliklerinin bir araya gelmesi ile oluşan beşeri sermaye, günümüz koşullarında sürekli yenilenmeyi 
gerektirmektedir. Bireylerin zaman içerisinde elde ettikleri beşeri sermaye birikimi, doğru zaman ve 
şekilde değere dönüştürülebildiği ölçüde önemlidir. Zira kullanıl(a)mayacak bilginin kimseye bir 
faydası olmayacaktır. Beşeri sermaye birikiminin değere dönüşebilmesi ise ancak çeşitli ve güçlü sosyal 
ağların bir araya gelerek oluşturduğu sosyal sermaye ile mümkündür.  

Günümüzde toplumlar arasındaki gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkın en önemli sebeplerinden biri 
kaliteli işgücü ve bunu değere dönüştürebilme kabiliyetine sahip sosyal ağların varlığıdır. 
Küreselleşmenin etkisiyle tarafların bilgiye ulaşımı kolay bir o kadar da riskli bir durumdur. Dolayısıyla 
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tarafların elde ettikleri bilgiyi doğru zamanda doğru yerlere ulaştırması ve bundan avantaj 
sağlayabilmesi gerekmektedir. Özellikle bankacılık gibi insan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı 
hizmet sektörlerinde beşeri ve sosyal sermaye daha da önemlidir. İşgörenler sektörün gerektirdiği 
donanıma sahip olması ve bu beşeri sermayelerini günün koşullarına göre aktif ve güncel tutmaları 
gerekmektedir. Öte yandan sektör içi ve dışında kurmuş oldukları sosyal ağlar aracılığı ile söz konusu 
beşeri sermayelerini pazarlayabilmeli, arttırabilmeli ve getiriye dönüştürebilmedirler. Beşeri 
sermayenin yanında belli bir sosyal sermaye birikimine sahip olan işgören diğerlerine nazaran daha 
verimli ve etkin olacaktır. Dolayısıyla bu durum işgörene avantaj sağlarken bireysel ve örgütsel 
performansı ve dolayısıyla getiriyi de arttıracaktır. Bu durumda söz konusu işgören sektörde tanınan 
ve aranılan kişi olacaktır. Günümüz bankacılık sektöründe müşteri memnuniyeti kadar müşteri 
sadakatinin de önemli olduğu düşünüldüğünde, işgörenlerin müşterilerle olan sosyal ilişkilerin yapısı, 
sıklığı, çeşitliliği ve gücü oldukça önemlidir.  
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BİLDİRİ NO 38: 1999 DEPREMLERİ SONRASI DÜZCE İLİNİN YENİDEN 
YAPILANMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ   

Emrah Yılmaz5; Hakan Arslan 6 

 

Özet 

Bu çalışma 1999 depremlerinin etkisinde kalan Düzce ilinin uzun vadeli yeniden yapılanmasının ve 
mekânsal değişimini bir alan çalışması yöntemiyle incelenmektedir. Bu amaçla uygulanan anketler ile 
elde edilmiş niceliksel ve niteliksel veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Alan çalışmasının 
evrenini Düzce kent merkezinde en çok zarar gören beş mahalle oluşturmaktadır. Çalışma toplamda iki 
yüz doksan dört kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu kişiler deprem sonrası yıkılan veya hasar gören 
çevreden yeni bir çevreye taşınarak yer değiştirmek zorunda kalan yada deprem sonrası eski çevresinde 
yaşamaya devam ederek yer değiştirmeyen guruptan oluşmaktadır. Çalışma kapsamında elde edilen 
verilerin analiz sonuçları deprem sonrası tamamen yer değiştirmenin halen süren olumsuz etkilerini 
göstermektedir.    

Anahtar Kelimeler : Yeniden Yapılanma, Deprem, Düzce. 

Jel Kodları  : R14, O25.  

 

1. Giriş  

Depremler sosyal ekonomik ve çevresel çok yönlü zararlar ortaya çıkarmaktadır. Bu zararların 
azaltılabilmesi için deprem öncesi ve sonrası planlama ve tasarım çalışmaları bu noktada çok önemlidir. 
Bu çalışmalar geçmiş depremlerden elde edilen deneyimlerin kullanılmasını sağlamakta, depreme 
uğramış bölgeler ve/veya örneklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile çıkarılan dersler gelecekte 
olması muhtemel depremlerin zararlarının azaltılmasında kullanılmaktadır (Arslan, 2009). 

Her bir depremin farklı ve özel şartlar taşımaları nedeniyle kendilerine özgü oluşan sonuçları 
olmaktadır. Buna göre yeniden yapılanma için planlama, depreme uğrayan nüfusun hızla 
iyileştirilmesinde ve günlük hayatlarına geçişi sağlamalarında öncelikli bir girdi olarak ele alınmalıdır. 
Depremler oluşturdukları fiziksel hasar tipine göre değişiklik gösterse de ekonomik ve sosyal sistemi 
kesintiye uğratmak şeklinde psikolojik etkileri ortaya çıkarırlar. Bu nedenle iyileştirme ve yeniden 
yapılanma programları sadece somut olan durumların değiştirilmesinin bir yolu olarak değil aynı 
zamanda da doğrudan görünür olmayan yönetsel, sosyal ve ekonomik sistemlerin insanların refahını 
ve depremden etkilenen psikolojik durumlarının rehabilite edilerek güçlendirilmesini sağlayacak 
şekilde yeniden planlanmasını da kapsamalıdır (Aysan vd., 2001). 

Deprem sonrasında öncelikli amaç, depremzedelerin günlük yaşama en kısa süre içinde 
dönebilmelerini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için bir dizi basamak bulunmaktadır. Bu 
işlemler üç aşamada değerlendirilmektedir:  

• Acil yardım aşaması,  

• Rehabilitasyon aşaması ve  

• Yeniden yapılanma aşaması  (Sey, 2000). 

Acil yardım aşamasının temel amacı canlıların kurtarılması, zararın hafifletilmesi ve acil ihtiyaçların 
karşılanmasıdır. Birkaç gün ile birkaç hafta değişen bu dönemin önemli sorunu acil yardım barınağıdır 
(Sey 2000). Bu aşama öncelikle konutları yıkılan veya hasar gören ailelere acil yardım barınakları (çadır, 
mobil evler ve sosyal tesislerde barınma) olanaklarının sağlanmasını kapsamaktadır (Limoncu vd., 
2007). 

 

                                                        
5 Öğr. Gör. Dr., Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, emrahyilmaz@duzce.edu.tr  
6 Doç. Dr., Düzce Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, hakanarslan@duzce.edu.tr    
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Limoncu ve Bayülgen (2005), çalışmalarında doğal afetlerin yapı hasarları bakımından ağırlıklı olarak 
%62 deprem kaynaklı olduğunu belirtmektedir. Deprem sonrasında konutların tamamen yıkılması 
veya çeşitli düzeylerde (ağır, orta, hafif) hasar görmesinden dolayı depremzede ailelere hızlı bir şekilde 
barınak sağlanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Deprem sonrasındaki temel amacın barınma sorununa çözüm bulunması ve deprem sonrası barınmaya 
ilişkin sürecin,  acil barınakların (çadır, mobil evler) oluşturulmasıyla başlayıp geçici konutların 
yapılması ve sonrasında da kalıcı konutlara yerleşme ile son bulmaktadır (Arslan 2009). Doğru 
uygulanan afet yönetimlerinde afete maruz kalan bölgelerde barınma sorunu yaşayan insanların 
öncelikle geçici barınma gereksinimlerinin karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır. 

2. Depremin Etkileri Ve Deprem Sonrası Aşamalar 

Depremler; meydana gelmeye başladıklarından itibaren durdurulamamaları, geniş alanları 
etkilemeleri, aniden ortaya çıkmaları, insanlara ve çevrelerine büyük maddi-manevi zararlar vermeleri 
gibi etkenlerden dolayı afetler içerisinde genel olarak değerlendirildiğinde etki bakımından ilk sıralarda 
yer almaktadırlar. 

Türkiye deprem kuşağında bulunmakta olup Cumhuriyet dönemindeki hasarlı depremlerin ilki 
1939’da Erzincan’da meydana gelmiştir. Depremde 32.962 insan hayatını, 230.000 kişi ise evlerini 
kaybetmiştir. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ise etki bakımından Türkiye'nin en büyük depremi 
olma özelliğine sahiptir. Depremin bu nedenle çevre illerde de etkileri hissedilmiştir.  

Depremler meydana geldiğinde işyerlerinin, evlerin yanı sıra toplumsal alt yapı da hasar görmektedir. 
Depremzedelerin yaşamları bazen geçici süreliğine bazense kalıcı olarak bozulabilmektedir. Deprem 
sonrasında parklar, okullar, sağlık merkezleri, dinsel yapılar gibi insanlar için günlük yaşamlarında 
kullandıkları yerlerin hasar görmesi veya yok olması ciddi soysal problemlere sebep olabilmektedir. 
İnsanların sosyalleşmek ve stres atmak için gittikleri eğlence merkezleri, spor kulüpleri,  restoranlar gibi 
yapılarında depremden olumsuz etkilenmesinin toplumsal hayata yansımaları olmaktadır.  

Depremler önemli sanayi bölgeleri ve yakınlarında meydana geldiğinde oldukça yüksek seviyelerde 
nitelikli iş gücü kaybına neden olurlar. Deprem nedeniyle yaralanan veya sakat kalan bireylerin iş ve 
barınma sorunları da sosyal etkiler arasında değerlendirilebilir. 

3. Düzce İlinin Yeniden Yapılanma Süreçlerinin İncelenmesi 

Bu kısımda 1999 Depremlerinden sonra Düzce’nin 12 yıllık fiziksel yeniden yapılanma süreçleri 
incelenmektedir. Depremzedelerin deprem öncesi ve sonrası kentsel düzeydeki değerlendirmelerini 
ölçebilmek ve eski-yeni kent merkezinin depremzedelerin nasıl değerlendirdiklerinin belirlenebilmesi 
için anket uygulaması yapılmıştır. Ayrıca anket uygulaması ile eski ve yeni konut nitelikleri de 
değerlendirilmektedir.  

Araştırma, deprem sonrası en çok zarar gören Düzce merkezdeki Kültür, Azmimilli, Camikebir, Çay ve 
Nusrettin mahallelerini kapsayan bir bölgede gerçekleştirilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1: Düzce merkezde depremlerden en çok zarar gören mahalleler  

MAHALLELER Ağır Hasarlı                   Orta Hasarlı             Az Hasarlı 

Kültür 1.916 2.019 1.122 

Azmimilli 860 352 696 

Camikebir 532 972 839 

Çay 414 553 472 

Nusrettin 369 950 624 

TOPLAM 4.091 4.846 3.753 

Kaynak: Yılmaz, 2011 

Bu araştırmada deprem sonrası fiziksel ve sosyal yeniden yapılanma sürecindeki toplumlarda ortaya 
çıkan insan-çevre ilişkilerinin anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için bir alan çalışması yapılmıştır. 
Araştırmada, deprem sonrası yıkılan veya hasar gören çevresinden yeni bir çevreye taşınarak yer 
değiştirmek zorunda kalan veya eski çevresinde yaşamaya devam eden iki grupla gerçekleştirilmiştir. 
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Böylece iki farklı grubun yeniden yapılanma süreçlerini algılama şekillerinin de karşılaştırılması 
mümkün olmuştur.  

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra Düzce merkezde mahallelerin hasar durumları 
incelendiğinde 5.416 konut Ağır hasarlı, 8.647 konut orta hasarlı ve 7.116 konutun ise az hasarlı olduğu 
görülmektedir. 

Öte yandan meydana gelen deprem etkisinin Düzce merkez mahallelerinde %76 ağır hasarlı bina, %56 
orta hasarlı bina ve %53 az hasarlı bina şeklinde beş mahallede oluştuğu gözlenmiştir. Bu beş 
mahallenin toplam ağır hasarlı konut sayısı 4.091 olup bunun %47’si Kültür mahallesi, %21’i Azmimilli 
mahallesinde, % 13’ü Camikebir mahallesinde, %10’u Çay mahallesinde ve %9’u Nusrettin 
mahallesinde meydana gelmiştir. Toplam orta hasarlı konut sayısı 4.846 olup bunun %42’si Kültür 
mahallesinde ve %7’si Azmimilli mahallesinde, %20’si Camikebir mahallesinde, %11’i Çay 
mahallesinde, %20’si Nusrettin mahallesinde meydana gelmiştir. Toplam az hasarlı konut sayısı 3.753 
olup bunun %30’u Kültür mahallesinde ve %19’u Azmimilli mahallesinde, %22’si Camikebir 
mahallesinde, %13’ü Çay mahallesinde, %16’si Nusrettin mahallesinde meydana gelmiştir. Bu nedenle 
alan çalışması için depremin çevresel etkilerinin en fazla olduğu Düzce kent merkezinki bu beş mahalle 
seçilmiştir. 

 

4. Bulgular ve Tartışma 

Çalışma kapsamında, Düzce merkezde beş mahallede yapılan anketler sonucu elde edilen bulgular 
aşağıda değerlendirilmiştir.  

Sekil 1 incelendiğinde depremzedelerin depremler sonrasında Düzce’de yapılan mevcut kalıcı 
konutların konumunu %16’sının çok iyi, %42,2’sinin iyi, % 19,4’ünün orta, % 14,3’ünün kötü ve % 
8,2’sinin çok kötü olduğu belirlenmiştir. 

Şekil 1: Kalıcı konutların konumunun değerlendirilmesi  

 

Kaynak: Yılmaz, 2011  

Depremzedelerin kalıcı konutların bulunduğu yerin konumu konusunda genellikle yüksek bir 
memnuniyet düzeyine sahiptirler. Kalıcı konutların Düzce merkeze göre iklim şartlarının daha iyi 
olması, depremler sonrası kalıcı konutların yer seçiminde depremden çıkmış bir il olarak binaların 
oturtulacağı zeminin sağlam seçileceği yönündeki algı ve inşa edilen konutların deprem öncesinde inşa 
edilen binalardan daha sağlam olacağı düşüncesi bu memnuniyet düzeyinin oldukça yüksek çıkmasını 
iyi seviyelere ulaşmasını sağlayan faktörler olarak değerlendirilebilir. 

Sekil 2  incelendiğinde depremzedelerin depremler sonrası Düzce’de yapılan belediye binasının yer 
seçimine ilişkin görüşleri %24,1 çok iyi, %51 iyi, %11,2 orta, %7 kötü ve %6,5 çok kötü olduğu 
belirlenmiştir. 
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Şekil 2: Düzce’deki belediyesinin konumunun değerlendirilmesi  

 

Kaynak: Yılmaz, 2011 

Depremler sonrasında inşa edilen belediye binasının konumu depremzedeler tarafından genelde 
olumlu karşılanmaktadır. Mevcut belediye binasının Düzce merkezde yer alması, vatandaşların 
rahatlıkla ulaşa bilecekleri bir yerde bulunması ve deprem öncesinde Hükümet Konağının bulunduğu 
yere yapılması memnuniyetin olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Ayrıca diğer kamu binalarının ve 
özellikle valiliğin de merkezde bulunması ulaşım kolaylığı sağladığından bu algıyı güçlendirmektedir. 

Sekil 3 incelendiğinde depremzedelerin kamu binalarının tek merkezde toplanması durumunu 
%40,5’inin çok iyi, %38,4’ünün iyi, %11,9’unun orta, %5,8’inin kötü ve %3,4’ünün çok kötü şeklinde 
değerlendirildiği belirlenmiştir. Depremzedeler kamu birimlerinin tek merkezde bulunmasından 
dolayı oldukça memnun gözükmektedir. 

Düzce’de deprem sonrası yeniden yapılanmanın gecikmesi ve kamu kurumlarının dağınık yerlerde 
olması ve bir kısmının da geçici olarak farklı noktalarda hizmete devam etmesi depremzedeler 
tarafından olumsuz bulunmaktaydı. Ancak sonradan kamu birimlerinin tek merkezde toplanması ve 
depremzedelerin böylece islerini daha kısa sürede halledebilmeleri memnuniyet düzeyinin genel olarak 
oldukça artmıştır. 

Şekil 3: Düzce’deki kamu binalarının tek merkezde bulunmasının değerlendirilmesi  

 

Kaynak: Yılmaz, 2011 

Yeniden yapılanmanın ihtiyacı karşılamadığını düşünen bir depremzedenin kamu birimlerinin tek 
merkezde toplanması ile ilgili fikrini ‘‘Kamu birimlerinin tek merkezde toplanması şehir içi trafiği 
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artırıyor. Depremin etkisi 12 yıl geçmesine rağmen hala hissediliyor. Bu konuda belediyenin aktif 
olmasını beklerdim.’’ şeklinde belirtmiştir. 

Sekil 4 incelendiğinde depremzedelerin Düzce’nin depremler sonrası kat sayısının sınırlandırılmasına 
ilişkin görüşlerin %40,5 çok iyi, %38,4 iyi, %11,9 orta, %5,8 kötü ve %3,4 çok kötü şeklindedir. 
Depremzedelerin depremler sonrasında kat sınırlamasına gidilmesinde oldukça yüksek düzeyde bir 
memnuniyeti bulunmaktadır. 

Şekil 4: Deprem sonrası kat sayısının sınırlandırılmasının değerlendirilmesi  

 

Kaynak: Yılmaz, 2011 

Düzce’de depremlerden önce inşa edilen yapıların çoğunluğunu yüksek binaların oluşturması ve 
depremde bu yüksek binaların yıkılması halkta yüksek katlı binaların yıkılacağı algısını oluşturmuştur. 
Bu nedenle binaların kat sınırlandırılmasına gidilmesi olası bir depremde ölüm, yaralanma ve hasarları 
azaltılabileceğinden genellikle olumlu olarak değerlendirilmiştir. 

Sekil 5 incelendiğinde depremzedelerin Düzce’deki yapı denetimin katı bir şekilde uygulanmasına 
ilişkin görüşlerin %37,8 çok iyi, %36,1 iyi, %16,7 orta, %4,4 kötü ve %5,1 çok kötü şeklindedir. 

Şekil 5: Yapı denetim sisteminin katı bir şekilde uygulanmasının değerlendirilmesi  

 

Kaynak: Yılmaz, 2011 

Depremzedelerin depremler sonrasında yapı denetimin katı bir şekilde uygulanması isteği oldukça 
yüksek düzeyine sahiptir. Bunun nedeni deprem deneyimi nedeniyle güvenli bir binada yaşam isteğini 
artırmasıdır. 
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4. Sonuç  

Çalışmanın sonunda depremin gerçekleştiği bölgede konut yeniden yapılanmasına ilişkin olarak 
merkezde aynı yerde yeniden yapılanma yaklaşımının uygulanabileceği değerlendirilmiştir. Yerel 
yönetim ve halkın katılımıyla yeniden yapılanmanın gerçekleşmesi durumunda ileride olası 
yaşanılacak olan sosyal ve fiziksel yapılanma problemlerinin önüne geçilmiş olacaktır. Merkezde aynı 
yerde yeniden yapılanma iki şekilde gerçekleşebileceği düşünülmektedir. 

Mahallenin eskisi gibi aynen yeniden yapılanması: Bina yeniden yapılanmasında hasar durumlarına 
göre az ve orta hasarlı yapıların onarımları giderildikten sonra bu binalarda oturan depremzedelerin 
kalıcı barınma ihtiyacı giderilebilir. Ağır hasarlı binaların tamamen yıkılıp yerinde yapılanmasıyla da 
bu binada oturanların kalıcı barınma ihtiyaçları karşılanmış olacaktır. Mahallenin Yeniden 
yapılanmasında deprem sonrasındaki acil yardım, iyileştirme ve yeniden yapılanma aşamalarının 
giderilebileceği alanların yerel yönetimler tarafından belirlenmesi ve bu alanların olası depremlerde 
depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte olması gerekmektedir. 
Mahallenin eskisi gibi yapılanmasının depremler sonrasında tamamen taşınmada yaşanılacak heterojen 
dağılım nedeniyle oluşan kültürel problemlerin minimuma indireceği ya da tamamen ortadan 
kaldıracağı düşünülmektedir. 

Mahallenin kısmen veya tamamen değiştirilmesi: Deprem sonrasında hasar durumlarının büyüklüğüne 
göre mahallenin kısmen veya tamamen değişimine gidilmesi de söz konusudur. Ağır hasarlı ve yıkılan 
yapıların çok olması durumunda mahallenin kendi içerisinde yeniden yapılanması düşünülmektedir. 
Komşuluk ilişkilerinin zarar görmemesi için depremzedelerin deprem öncesinde oturduğu 
komşularıyla aynı binada oturması esasına dayanmaktadır. Mahallenin fiziksel yeniden 
yapılanmasında ibadethaneler, sağlık kurumları, mahalle yönetimi, okul konumlarının yerleri deprem 
öncesi yerlerine uygun yapılmalıdır.  
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BİLDİRİ NO 40: KOBİ FİNANSMANINDA FARKLI BİR ALTERNATİF: KREDİ 
GARANTİ FONU 

Doç.Dr. Pınar Pehlivan7 

Özet 

Bir ekonominin lokomotifi konumunda bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) en 
önemli sorunu, banka kredilerini kolaylıkla temin edememektedir. KOBİ’lerin bir yandan yeni yatırım 
yapabilmeleri, diğer yandan yoğun rekabette ayakta kalabilmeleri için fon temin edilmesi hayati bir 
öneme sahiptir. KOBİ’lerin fon ihtiyacını karşılamak amacıyla bankalardan kredi kullanmalarında ise 
bankalar tarafından talep edilen yüksek teminatlar ciddi bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. İşte Kredi 
Garanti Fonu A.Ş.(KGF), KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin bankalardan 
kredi kullanabilmelerini sağlamaktadır. KGF, bankalar tarafından kredilendirilmesi uygun bulunan, 
ancak teminat yetersizliği içinde olan KOBİ niteliğindeki firmalara, bankalara karşı kredinin belirli bir 
oranında kefalet vererek krediye erişimlerinde destek olan bir kuruluştur. KGF, küçük ve orta ölçekli 
işletmeler için sağladığı kefaletle işletmelere destek vermekte, yatırımlarının finansmanında banka 
kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaklık yapısı ve faaliyetleri 
başta olmak üzere KGF’nin fonksiyonlarının, ekonomiye etkilerinin araştırılması ve bu sistem üzerine 
geliştirici önerilerin sunulmasıdır. 

Anahtar Kelimeler : Kredi Garanti Fonu (KGF), KOBİ, KGF Kefaleti 

Jel Kodları  : G23, G28, H3  

A DIFFERENT ALTERNATIVE FOR SME FINANCE: CREDIT GUARANTEE INSTITUTION (CGI) 

Abstract 

Most important problem of small and medium-sized enterprises (SME’s), locomotives of an economy, 
is not easily providing bank loans. Providing funds is vital for SME’s in terms of both new investments 
and surviving in competition. Banks’ requesting high collaterals from SME’s for loans is a serious 
obstacle. Thus, Credit Guarantee Institution provides them with bank credits by going bail and taking 
the risk. Credit Guarantee Institution is an organization that supports SME’s which are proper for loans 
but lack of collaterals by going bail for their using funds. Credit Guarantee Institution gives support to 
small and medium-sized businesses that provide bail for businesses and it makes it possible for them 
to use bank credits in financing their investments. The aim of this study is to research the effect of Credıt 
Guarantee Institution’s functions, particularly the structure of partnership and activities, on economy 
and putting forward proposals for the development of system. 

Key Words: Credit Guarantee Institution (CGI), SME, Credit Guarantee Institution’s Guarantor 

JEL Codes: G23, G28, H3 

 

1. Giriş  

KGF sistemi, bankalar tarafından istenilen teminatları veremediği için ihtiyaç duyduğu fonu banka 
kredisi kullanarak karşılayamayan KOBİ’ler için önemli avantajlar sağlayan bir sistemdir. KGF, 
kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle bankaların kredi imkânlarından 
yeterince yararlanamayan KOBİ’lere “müteselsil kefil” olmak suretiyle onların krediye erişimlerini 
sağlamaktadır. Özellikle 2008 yılının ortalarında etkisini gösteren finansal krizin KOBİ’ler üzerinde 
yarattığı olumsuz etkilerin giderilmesi amacıyla alınan önlemlerden biri de KGF uygulamasının 
yeniden hayata geçirilmesi olmuştur. 29.07.1991 tarihinde kurulan,  1994 yılında ilk kefalet hizmetini 
veren KGF A.Ş., geçen süre içerisinde pek etkin çalışamamış, ancak 14.07.2009 tarih, 2009/15197 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı KOBİ’lere sağlanacak kefalet teminatlarına Hazine garantisinin verilmeye 
başlanmasıyla daha etkin hale gelmeye başlamıştır. Ayrıca KGF’nin kurumsal bir yapıya ulaşması ve 
efektif çalışmasının sağlanması amacıyla bankaların ve diğer finansal kurumların ortak olması ve/veya 
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işbirliği yapması yolunda çağrılar da yapılmış, sermaye yapısına bankaların katılımıyla KGF, daha 
güçlü bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı ülkemizde son yıllarda popüler hale gelen 
KGF sisteminin tanıtılması, ülkemizdeki yapısı, sağladığı kefalet desteklerinin türleri ve özellikleri ile 
KGF sisteminin ülkemizdeki gelişiminin rakamlarla ortaya konulmasıdır. 

2. KREDİ GARANTİ FONU SİSTEMİ 

KGF, kredi değerliliği bulunan ancak teminat yetersizliği içinde olan KOBİ’lere, çiftçilere, esnaf ve 
sanatkârlar ile serbest meslek mensuplarına krediler için kefalet vermek suretiyle bunların finansmana 
erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş ve bu amaç doğrultusunda vergi ve harçlardan muaf 
tutulmuş bir kurumdur (www.ito.org.tr). KGF, KOBİ’lerin bankalardan kredi temin etmelerini 
sağlamak amacıyla kefalet hizmeti vermekte, ancak kendisi kredi kullandırmamaktadır. 
(www.tobb.org.tr) 

2012/3834 sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 
Hakkında Yönetmelik”; “ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya 
mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirası’nı aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, 
küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri” 
KOBİ olarak tanımlamaktadır. Söz konusu yönetmelikte KOBİ’ler şöyle sınıflandırılmaktadır: 

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 
bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeler. 

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 
bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeler. 

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 
veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeler. 

Ülkemizde toplam üretim ve istihdamın önemli bir kısmını karşılayan KOBİ’ler, yetersiz özkaynak, 
yüksek maliyet, SGK ve vergi yükleri, dış ticaret düzenlemeleri gibi pek çok mali yükle karşı karşıya 
kalmaktadır. Yoğun rekabet altında varlığını devam ettirmeye çalışan KOBİ’ler finansman ihtiyaçları 
için kredi kullanmak amacıyla bankalara başvurduğunda, bankalarca istenilen teminatları sunmak 
konusunda güçlük çekmektedirler. İşte KGF, bu sorunun aşılmasında sağladığı kefalet desteği ile uzun 
vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerin de yararlanmasını mümkün kılmaktadır. Bu 
sayede girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ’ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak ekonomik 
büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır. (www.kgf.com.tr) KGF, bu fonksiyonu kendi özkaynağı, 
Hazine garantisi, uluslararası garantiler ve bankalardan risk transfer etmek suretiyle yerine 
getirmektedir. (Yazıcı, 2010:83) 

2.1. Dünyada KGF Sistemleri 

Dünyada kredi garanti fonlarının kuruluşu 1848’li yıllara dayanmakta, ancak ilk etkinliği 1929 Dünya 
Ekonomik Bunalımına rastlamaktadır. Ancak KGF’lerin gelişmesi ve yaygınlık kazanması 1990’lı 
yılların başında kendini göstermektedir. Nitekim Türkiye’de de KGF’nin kuruluş düşüncesi aynı 
yıllarda ortaya çıkmıştır. Günümüzde Japonya, Güney Kore, Tayvan, Malezya, Çin, Endonezya gibi 
uzak doğu ülkeleri dahil, ABD’de ve Avrupa’da kredi garanti fonlarının yaygın olarak kullanıldığı 
görülmektedir.  

Kredi garanti fonları, her ülkenin kendi ekonomik yapısına göre bankacılık sistemiyle etkileşimli olarak 
faaliyet göstermektedir. Genelde, Kredi Garanti Fonu Mekanizmaları ile;   

• Mali kuruluşlar tarafından riskli görülen, 

• Teminat güçlüğü içinde olan işletmeler, 

• Bankaların kabul etmediği riskleri taşıyan  

küçük işletmelerin ve riskli yatırımların desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Kredi kefalet kuruluşlarının sermaye yapıları genelde sivil sektör kuruluşları ile yerel küçük sanayici, 
genç girişimci ve özellikle de KOBİ’leri destekleme araçlarının en önemlileri arasında yer alan kredi 

http://www.ito.org.tr/
http://www.kgf.com.tr/
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garanti kuruluşları, her ülkenin hukuki ve ekonomik mevzuatına göre farklı olarak örgütlenmişlerdir 
(www.kalkinma.gov.tr).  

2.2. Türkiye’de KGF Sistemi, Ortaklık ve Sermaye Yapısı 

KOBİ’ler bir ekonominin can damarını oluşturmaktadır. Türkiye’deki işletmelerin %99,8’i KOBİ’dir ve 
KOBİ’ler toplam istihdamın %77,8’ini karşılamaktadır. Ayrıca ülkedeki toplam yatırımların %35,7’sini, 
üretimin %54,2’sini ve katma değerin de %55’ini KOBİ’ler sağlamaktadır. Bu veriler göstermektedir ki; 
Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için KOBİ’ler desteklenmelidir. Tam da bu noktada KGF devreye 
girmektedir. (KGF A.Ş. 2016 yılı Faaliyet Raporu, 20) Ülkemizde 29.07.1991 tarihinde Kredi Garanti 
Fonu İşletme ve Araştırma Ticaret A.Ş. unvanı ile kurulan kuruluş, Bakanlar Kurulu’nun 14.07.1993 
tarih, 93/4496 sayılı Türk-Alman Teknik İşbirliği Anlaşması ile “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin 
Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım” başlıklı proje çerçevesinde büyümeye devam etmiştir.  
1995 yılında Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş. olarak unvanı değiştirilen kurum, 2007 
yılında bugünkü Kredi Garanti Fonu A.Ş. unvanını almıştır. 

2016 yılı içerisinde KGF esas sözleşmesi, değişen TTK hükümleri ve gelişen faaliyet alanına uygun bir 
şekilde revize edilerek, 20.12.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

KGF A.Ş.’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi amacına yönelik olarak ülkemizdeki önemli mesleki 
kuruluşlar (TOBB, KOSGEB, TESK vb) ve bankalar ortak olarak yer almakta ve birçok finans kuruluşu 
ve banka ile işbirliği anlaşması da imzalanmış bulunmaktadır. KGF’nin ortaklık yapısı Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. KGF A.Ş. Ortaklık ve Sermaye Yapısı 

Ortak Adı / Unvanı Sermaye Tutarı (TL) Pay Oranı (%) 

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 89.470.327 32,1328 

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı) 

89.444.548 32,1236 

TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) 361.648 0,1371 

TOSYÖV (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek 
Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) 

24.658 0,0089 

MEKSA (Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı) 12.339 0,0044 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.  4.719.303 1,6949 

Akbank T.A.Ş. 4.719.303 1,6949 

Al Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 4.719.303 1,6949 

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 4.719.303 1,6949 

Denizbank A.Ş. 4.719.303 1,6949 

Burgan Bank A.Ş. 4.719.303 1,6949 

QNB Finansbank A.Ş. 4.719.303 1,6949 

HSBC Bank A.Ş. 4.719.303 1,6949 

ING Bank A.Ş. 4.719.303 1,6949 

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 4.719.303 1,6949 

Şekerbank T.A.Ş. 4.719.303 1,6949 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 4.719.303 1,6949 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 4.719.303 1,6949 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 4.719.303 1,6949 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 4.719.303 1,6949 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.  4.719.303 1,6949 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 4.719.303 1,6949 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 4.719.303 1,6949 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 4.719.303 1,6949 

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 4.719.303 1,6949 

Alternatifbank A.Ş. 4.719.303 1,6949 

TOPLAM 278.438.891 100 

    Kaynak: KGF A.Ş. 2016 yılı Faaliyet Raporu, 19 

KGF’nin 2016 yılsonu itibariyle ülke genelinde 39 şubesi ve 178 personeli bulunmaktadır.  

2.3. KGF Destekleri ve Desteklerden Yararlanma 

http://www.kalkinma.gov.tr/
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KGF’ye başvurabilmek için belirli bir sektörde faaliyet gösterme şartı yoktur, her sektörden gerçek ve 
tüzel kişiler ile işletmeler başvurabilir. Ancak; 

 -İflas veya tasfiye sürecinde olanlar, 

 -Vergi ve SGK borçlarından dolayı takibata uğrayanlar, 

 -finans kurumları tarafından hakkında takip başlatılanlar 

 KGF desteğinden yararlandırılamazlar (www.serka.gov.tr) 

KGF desteğinden yararlanmak isteyenler, bankaya talebini iletir ve banka tarafından hazırlanan 
dosyanın KGF’ye gönderilmesi için onay verilir. Banka, kredi talebini uygun bulduğu taktirde talebi 
KGF’ye iletir. KGF, kefalet talebini inceler ve değerlendirerek karara bağlar. Kararın olumlu olması 
halinde bankaya kredi geri ödeme taahhüdünde bulunarak KOBİ’ye kefil olur. Ancak KGF kredinin 
tamamına değil, belirli bir kısmına kefil olmaktadır. 

KGF, bireysel-tüketici kredileri, çek karnesi verilmesi ve şirket kredi kartları hariç olmak üzere 
işletmelerin ihtiyaç duydukları işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi 
kredilere kefalet vermektedir. (www.ito.org.tr) 

KGF, aşağıdaki konularda kefalet desteği verebilmektedir: (www.serka.gov.tr) 

 -Yeni iş kurma, 

 -Mevcut tesislerin genişletilmesi, 

 -Hammadde temini, 

 -Yeni teknoloji kullanımı, 

 -Yeni işyerine taşınma, 

 -İşletme sermayesi ihtiyacını giderme, 

 -İhracatın-ithalatın finansmanı 

 -Teminat mektubu kredisi, 

-Finansal kiralama 

KGF, kural olarak üç farklı kaynaktan kefalet desteği sunmaktadır: 

2.3.1. KGF Özkaynaklarından Sağlanan Destekler 

İktisadi ve ticari faaliyette bulunan KOBİ’ler ile bu vasıfta sayılan esnaf, sanatkâr, serbest meslek 
mensupları, kooperatifler, çiftçiler ve belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek ve/veya tüzel kişi işletmelere 
bankalar tarafından kullandırılacak kredilere KGF A.Ş. kendi bünyesinde yapacağı kredi değerliliği 
tespiti sonrasında kefalet sağlamaktadır. 

-Kefalet Limiti: Her bir yararlanıcı/grup lehine kefalet limiti azami 3 milyon TL’dir. 

-Ürün Vadesi: İşletme kredilerinde vade asgari 6 ay, azami 60 aydır, ödemesiz dönem azami 1 yıldır. 
Yatırım kredilerinde ise vade asgari 6 ay, azami 84 ay olup, ödemesiz dönem azami 2 yıldır. Kefaletten 
yararlanma süresi KGF’nin kefalet tahsis tarihinden itibaren 1 yıldır. 

-Azami Kefalet Oranı: Kredi tutarının en fazla %80’idir. 

-Ücret ve Komisyon: İlk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı 
üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %2 oranında kefalet 
komisyonu tahsil edilir. Taahhüt hizmetlerine yönelik geçici ve kesin teminat mektuplarında kefalet 
tutarı üzerinden  % 1 oranında tahsil edilecektir. 

-Başvuru Koşulları: Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması 
gerekmektedir. Başvurular bankalar kanalıyla kefalet.kgf.com.tr üzerinden web ortamında 
yapılmaktadır. 
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2.3.2. Hazine Müsteşarlığı Fonundan Sağlanan Destekler 

KGF, bankaların talep ettiği tür ve nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişemeyen, KOBİ ve 
KOBİ dışı işletmelerin kullanacakları kredilere kefalet sağlamaktadır. 

-Kefalet Limiti: KOBİ’ler için işletme başına azami kefalet limiti azami 12 milyon TL, KOBİ dışı 
işletmeler için azami kefalet limiti azami 200 milyon TL’dir.  Kefalet tutarı için alt sınır 
bulunmamaktadır. 

-Ürün Vadesi: İşletme kredilerinde vade azami 5 yıl olup, anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıldır. 
Yatırım kredilerinde ise vade azami 10 yıl olup, anapara ödemesiz dönem azami 3 yıldır. 

-Azami Kefalet Oranı: KOBİ’ler için %90, KOBİ dışı işletmeler için %85, 
ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin Eximbank veya Banka 
kaynaklı TL/YP kredileri için %100’e kadar kefalet sağlanmaktadır. 

-Ücret ve Komisyon: Banka kefalet mektubu talebi sırasında, her bir kefalet kullandırımı için bir defaya 
mahsus kefalet tutarı üzerinden %0,03 oranında peşin olarak kefalet komisyonu tahsil eder. 

2.3.3. Yurt Dışı Fonlardan Sağlanan Destekler: 

Türkiye’deki bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla, 43 ilde yer alan KOBİ’lere yönelik 
olarak “Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler” adıyla geliştirilen proje kapsamında KGF tarafından 
yürütülen bir destek programıdır.  

-Kefalet limiti: KOBİ başına limit 70.000 TL’dir. 

-Ürün Vadesi: Vade  minimum 6 ay, maksimum 36 aydır. 

-Azami Kefalet Oranı: Kredi tutarının en fazla %80’idir. 

-Ücret ve Komisyon: Yıllık %0,5’tir. (www.kgf.com.tr) 

 

3. KGF’YE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER 

İlk kefalet desteğini 1994 yılında veren ve sonrasında yeni ürünlerle faaliyet alanını genişleten KGF’nin 
1994-2016 yılları arasında özkaynak ve Hazine desteğiyle verdiği kefaletlere ilişkin veriler Tablo 2’de 
sunulmuştur. 

Tablo 2. Kefalet Taleplerinin Karşılanma Durumu (Milyon TL)(Özkaynak + Hazine) 

 Talep Edilen Kefaletler  
(Gelen Talep) 

Verilen Kefaletler 
(Onaylanan Talepler) 

Dönem Kobi 
Sayısı 

Kredi Tutarı  Kefalet Tutarı Kobi 
Sayısı 

Kredi Tutarı  Kefalet 
Tutarı 

1994-2012 18.946 10.034 7.274 12.615 5.961 4.230 

2013 4.107 2.705 2.018 2.462 1.467 1.061 

2014 5.662 3.115 2.342 4.233 1.888 1.392 

2015 8.764 5.627 4.238 6.015 3.324 2.446 

2016 30.220 14.387 11.389 23.365 9.580 7.375 

Toplam 65.628 39.697 30.084 47.450 24.634 18.288 

   Kaynak: KGF 2016 Faaliyet Raporu, 24 

1994-2012 yılları arasında KGF kefaleti için toplam 18.946 firma başvurmuşken, son dört yılda toplam 
48.753 adet firma talepte bulunmuştur. Hem gelen, hem de onaylanan kredi ve kefalet tutarı sürekli 
olarak artış göstermekle birlikte 2016 yılında en büyük artış gerçekleşmiştir. 

Tablo 3, KGF tarafından verilen kefaletlerin işletme ölçeklerine göre dağılımını göstermektedir. 

Tablo 3. Verilen Kefaletlerin İşletme Ölçeklerine Göre Dağılımı (Özkaynak + Hazine) 
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Ölçekler İşlem 
Sayısı 

Verilen Kefaletle 
Kull. Kredi  

Kefalet Tutarı Oran 

Mikro İşletme (1-9) 19.665 4.442374.921 3.418.331.810 % 28 

Küçük İşletme 

(10-49) 

13.171 6.657.107.031 5.001.672.417 % 41 

Orta B. İşletme (50-249) 4.354 5.242.127.872 3.896.945.657 % 32 

TOPLAM 37.180 16.341.609.824 12.316.949.883 % 100 

   Kaynak: KGF 2016 Faaliyet Raporu, 25 

 

KGF tarafından verilen kefaletlerin ölçeğe göre dağılımına bakıldığında %41 ile küçük işletmelerin en 
yoğun şekilde KGF desteğinden yararlandığı görülmektedir. Daha sonra orta büyüklükteki işletmeler 
ve en sonda da mikro işletmeler gelmektedir.  

KGF tarafından verilen kefaletlerin sektörler bazında dağılımı Tablo 4’te verilmektedir. 

Tablo 4. Verilen Kefaletlerin Sektörlere Göre Dağılımı (Özkaynak + Hazine) 

Sektörler İşlem Sayısı Kefalet Tutarı Oran 

Sanayi 13.898 5.528.180.434 % 45 

Hizmetler 22.407 6.511.332.178 % 53 

Tarım 875 277.437.272 % 2 

TOPLAM 37.180 12.316.949.883 % 100 

   Kaynak: KGF 2016 Faaliyet Raporu, 25. 

 

Sektör bazında KGF kefaletinin dağılımı incelendiğinde hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
%53 ile en yoğun, tarım işletmelerinin ise %2 ile en düşük düzeyde KGF kefaletlerinden faydalandığı 
görülmektedir. 

Son olarak Tablo 5, verilen kefaletlerin bölgelere göre dağılımı hakkında bize bilgi vermektedir.  

Tablo 5. Verilen Kefaletlerin Bölgelere Göre Dağılımı (Milyon TL) (Özkaynak + Hazine) 

Bölgeler İşlem Sayısı Kefalet Tutarı Oran 

Marmara 12.567 5.366.813.671 % 44 

İç Anadolu 6.786 2.041.563.376 % 17 

Ege 5.288 1.939.278.437 % 16 

Akdeniz 2.985 1.406.767.742 % 11 

Karadeniz 4.456 689.032.042 % 6 

Doğu Anadolu 1.811 521.770.793 % 4 

Güneydoğu Anadolu 3.286 351.723.822 % 3 

TOPLAM 37.180 12.316.949.883 % 100 

   Kaynak: KGF 2016 Faaliyet Raporu, 25. 

2016 yılında KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerde, Marmara Bölgesi %44 pay ile kefalet tutarını 5.366 
Milyon TL’ye yükselterek en ön sırada yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise % 3 ile en alt 
sırada yer almaktadır. 

4. Sonuç 

KGF, 1991 yılında KOBİ’lerin finansmana erişmelerine yardım etmek amacıyla kurulmuş ve o tarihten 
itibaren bankalar nezdinde kredi değerliliği olan, ancak teminat gücü olmadığı için kredi kullanamayan 
KOBİ’lere kefil olmayı ve onlara teminat desteği sağlamayı amaç edinen bir kuruluştur. 
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Bir ekonomide üretimin, istihdamın ve dolayısıyla gelirin arttırılasının yollarından biri de KOBİ’lerin 
desteklenmesidir. Bu anlamda; KOBİ’lerin verimliliği arttırılmalı, uluslararası piyasalara entegrasyon 
süreçleri desteklenmeli, yatırım, üretim ve pazarlama alanında teknik bilgi ve danışmanlık hizmeti 
almaları sağlanmalı ve düşük maliyetli, uzun vadeli kredi kaynaklarına ulaşımları desteklenmelidir.  

Ancak KOBİ’lerin en önemli sorunlarından biri finansman kaynaklarına ulaşmada zorluklarla 
karşılaşmalarıdır. Kredibilitesi olumlu olmasına karşın yeterli teminata sahip olmayan işletmeler, bu 
nedenle bankalardan kredi temin etme yoluna gidememektedir. Bu noktada sözkonusu işletmelere KGF 
kefaleti ile kredi kullanma olanağı sağlanmakta, risk transferinin yanı sıra KOBİ’lere yeni fırsatlar da 
yaratılmaktadır.  

Son dönemdeki atılımları da dikkate alındığında KGF’nin önümüzdeki dönemlerde de ekonomiye 
kaynak sağlamada etkin rol oynayacağı, farkındalığın arttırılması ve kullanımının özendirilmesi için 
daha fazla çaba gösterilmesi halinde, sağlıklı işleyen bir kefalet garantisi ile ülkede kaynakların daha 
optimum kullanımı, üretim, istihdam, gelir ve refah düzeyi üzerinde olumlu etkiler neden olacağı 
görülecektir.   
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BİLDİRİ NO 42: KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GELİR SEVİYESİNE 
GÖRE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ANALİZİ 

Murat AK8 

Özet 
Örgütsel bağlılık, çalışanların kurumlarına karşı geliştirdikleri aidiyeti tanımlayan önemli 
kavramlardan biridir. Davranışsal yaklaşımların gelişmesi ile önemi daha iyi anlaşılan örgütsel bağlılık 
kavramının, kamu sektörü için de büyük önemi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda son 
yıllarda örgütsel bağlılık ile ilgili çalışmaların kamu sektöründe de yoğunlaştığı görülmektedir. 
Örgütsel bağlılık tanımı ve niteliği gereği soyut, dinamik, değişken ve aktif bir kavramdır. Günümüzde 
her alanda olduğu gibi iş hayatında, örgütsel yapılarda ve işleyişlerde meydana gelen değişim, bağlılık 
konusunun da yeniden analiz edilerek değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim son yıllarda 
ülkemizdeki kamu sektörü de hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Bu kapsamda kamu 
sektörünün en önemli yapı taşlarından biri olan Sağlık Bakanlığı’nda 15 08 2017 tarih ve 694 sayılı kanun 
hükmünde kararname ile yeniden yapılandırılmış ve teşkilat yapısında kapsamlı değişiklikler 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu yapısal değişikliğin ardından kamu çalışanlarının bağlılıklarında 
görülen değişim, önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir. Bu amaçla bu çalışmada ilgili yapısal 
değişikliğin ardından kamu çalışanlarının gelir seviyesi değişkeni baz alınarak örgütsel bağlılıklarının 
analizi hedeflenmektedir. Bu amaçla kamu sağlık sektöründe farklı örneklemler oluşturabilme 
düşüncesiyle Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi evreninde gerçekleştirilen örgütsel bağlılık anketinden 
gelir seviyesi değişkeni baz alınarak elde edilen bulgulara bu çalışmada yer verilmektedir. Bu bağlamda 
üç bağlılık alt boyutunda da en yüksek ortalama değerlerin 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda 
gerçekleşmesi dikkat çekmektedir. Çalışmada ortaya konulan bulgular ile bundan sonra konu ile ilgili 
çalışma yapacak akademisyenlere, yasa yapıcılara ve planlamacılara ışık tutulması ve alt yapı 
oluşturulması arzu edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Kamu Sağlık Sektörü, Sağlık Bakanlığı 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT ANALYSIS ACCORDING TO THE INCOME LEVEL OF 
PUBLIC HEALTH WORKERS 

Abstract 
Organizational commitment is one of the important concepts that define the belonging that employees 
develop against their institutions. It is an undeniable fact that the notion of organizational commitment, 
which is better understood through the development of behavioural approaches, is also a great prospect 
for the public sector. In this context, it is seen that the studies related to organizational commitment in 
recent years have concentrated in the public sector, as well. Organizational commitment is an abstract, 
dynamic, variable, and active concept due to its nature. Today, as in every field, change that takes place 
in business life, organizational structure and functioning necessitates re-analysis and appraisal of 
commitment. As a matter of fact, the public sector in our country has been in a rapid change and 
transformation in recent years. Within this scope, Ministry of Health, which is one of the most important 
building blocks of the public sector, has been restructured with the decree law No. 694 and dated 15 08 
2017 and comprehensive changes have been made in organizational structure. In other words, the 
change in the commitment of public employees after this structural change is considered as an 
important issue. For this purpose, in this study, it is aimed to make the analysis of organizational 
commitment of public employees following the structural changes according to income level variable. 
For this purpose, the findings obtained from the organizational commitment survey conducted in the 
Bartın Center of Dental Health Center sample on the basis of the income level variable are given in this 
study, considering the possibility of creating different samples in the public health sector. In this context, 
it is noteworthy that the highest average values in the three loyalty sub-dimensions are realized with 
employees with income of 3000 TL or less. It is desired that the findings of the study will provide a base 
for the academicians, law makers and planners who will work on the subject after that. 
Key Words: Organizational Commitment, Public Health Sector, Health Ministry. 
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1. Giriş 

Gelir, tarihten bu güne önemini hiç kaybetmeyerek, ekonomi gündeminin ve iş hayatının hatta sosyal 
hayatın en önemli belirleyicilerinden biri olmuştur. Çalışanların gerek kamu sektöründen gerekse özel 
sektörden, örgütlerinden veya kurumlarından en önemli beklentilerinden biri iyi bir gelir olmuştur. Bu 
bağlamda örgütlerin, çalışanlarına sağlayacakları iyi bir gelir seviyesinin yansımalarının, bireysel ve 
örgütsel birçok alanda pozitif olarak görüleceği düşünülmektedir. Doğal olarak söz konusu alanlardan 
birinin de örgütsel bağlılık olduğu savunulabilir. Bu çalışmada bu hipotezden hareketle kamu sağlık 
sektöründe farklı örneklemler oluşturabilme düşüncesiyle Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi evreninde 
gerçekleştirilen örgütsel bağlılık anketinin çalışanların gelir seviyesi bağlamında değişimine yer 
verilmektedir. Böylelikle 15 08 2017 tarih ve 694 sayılı kanun hükmünde kararname ile yeniden 
yapılandırılan Sağlık Bakanlığı’nda çalışanların örgütsel bağlılıklarının gelir seviyeleri eksenindeki 
farklılığının analizi hedeflenmektedir. Bu amaçla Meyer ve Allen tarafından (1991) geliştirilen örgütsel 
bağlılık ölçeği ve anketi tercih edilmiş ve Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarına uygulanmıştır. 
Çalışmada elde edilen bulgular ile Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta olan kamu 
çalışanlarının gelir değişkeni baz alınarak örgütsel bağlılıklarının değişimi ortaya konulmaktadır. 
Böylelikle bu çalışmanın, kamu sağlık sektöründe gelir seviyesi ekseninde örgütsel bağlılığın nasıl bir 
değişim gösterdiği konusunda planlamacılara, kamu sağlık sektöründe ilgili otoritelere ve konu ile ilgili 
çalışma yapacak akademisyenlere yardımcı olması ve alt yapı sağlaması hedeflenmektedir. 

2. Örgütsel Bağlılık ve Boyutları 

Örgütsel bağlılık, taşıdığı anlamın soyutluğu ve kapsadığı alanın genişliği ile dikkat çeken bir 
kavramdır. Bu nedenle literatürde çok boyutlu ve kapsamlı örgütsel bağlılık tanımlamalarının yapıldığı 
görülmektedir. Örneğin Çöl ve Morrow’a göre örgütsel bağlılık, örgüt – çalışan ilişkisi neticesinde 
oluşmaktadır. Örgütsel bağlılık, çalışanın mensubu olduğu örgütü için taşıdığı bağın seviyesini 
açıklamaktadır (Çöl, 2004, Morrow, 1983). Heshizer ve arkadaşlarına göre örgütsel bağlılık, kurumun 
hedef ve arzularını tatmin edecek şekilde hareket edilmesini öngören ve çalışanın benimsediği normatif 
kuvvetler kümesidir (Heshizer vd., 1991, s.532-549). İnce ve Gül (2001) ise bağlılığı, işgörenlerin bir 
organizasyonda üyeliklerini sürdürmek için büyük özveride bulunmuşlarsa, örgütlerinin sürekliliğini 
sağlayabilmek için taşıdıkları güçlü bir his şeklinde açıklamaktadırlar (İnce ve Gül, 2005, s.30). 

Literatürde örgütsel bağlılık ile ilgili en çok duygusal, devam ve normatif olmak üzere üç bağlılık alt 
boyutunun kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan duygusal bağlılık, işgörenlerin kurumlarına karşı 
duygusal aidiyetini, kurumlarıyla kaynaşmasını ifade etmektedir (Cheng ve Stockdale, 2003, s.466). 
Nitekim duygusal bağlılıkta çalışanların duygusal aidiyet hisleriyle örgütüne karşı güçlü bir bağlılık 
hissetmesi söz konusu olmaktadır. 

Devam bağlılığı, çalışanın örgütünden ayrılması durumunda ortaya çıkabilecek maliyet unsuruna 
dayanmaktadır (Yıldırım, 2003). Çalışanın, başka bir örgüte katılması durumunda mevcut örgütündeki 
avantaj ve kazanımlarını kaybedebileceği düşüncesiyle örgütüne karşı hissetmek zorunda kaldığı 
bağlılığı, devam bağlılığı açıklamaktadır. 

Normatif bağlılıkta ise çalışanların örgütlerine karşı aidiyet geliştirmeyi etik ve ahlaki bulmaları rol 
oynamaktadır (Obeng ve Ugboro, 2003, s.84). Dolayısıyla normatif bağlılıkta çalışanların örgütlerine 
karşı hissettikleri aidiyeti, daha çok tutumsal norm ve değerler açıklamaktadır. 

3.  Metodoloji 

Çalışmanın metodolojisi kapsamında; çalışmanın yöntemi ve verilerin analizi, çalışmanın evreni ve 
sınırlılıkları, çalışmanın modeli, çalışmanın güvenirlik analizi, çalışmanın hipotezleri, katılımcılara ait 
demografik bilgilerin dağılımı, örgütsel bağlılık ölçeği maddelerine verilen cevapların dağılımı, 
örgütsel bağlılık ölçeği tanımlayıcı istatistikleri ve örgütsel bağlılığın duygusal, devam ve normatif 
boyutlarının demografik değişkenlere ve hipotezlere göre analizi aşağıda değerlendirilmektedir.  

A. Çalışmanın Yöntemi ve Verilerin Analizi 

Çalışmada 15 08 2017 tarih ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılan Kamu 
Sağlık Teşkilatı kapsamında farklı örneklemler oluşturabilme düşüncesiyle Bartın Ağız ve Diş Sağlığı 
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Merkezi bünyesinde çalışan kamu personelinin örgütsel bağlılık konusunda tutum ile hislerinin analiz 
edilebilmesi amacıyla kolayda örnekleme modeli tercih edilerek anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Örgütsel bağlılık ölçeği için Meyer ve Allen tarafından 1991 yılında gerçekleştirilen örgütsel bağlılık 
anketinden yararlanılmıştır. Söz konusu örgütsel bağlılık ölçeğinde üç alt boyut olan duygusal, devam 
ve normatif olarak adlandırılan alt ölçekler, ölçeğin orijinalinde verilen madde dağılımına göre her bir 
katılımcı için hesaplanmış ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler, SPSS 20.0 yazılımı ile 
% 95 güven aralığında gerçekleştirilmiştir. 

Örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarının, iki kategorili değişkenler ile arasında anlamlı fark olup 
olmadığı bağımsız gruplarda t testi ile incelenmiştir. İkiden fazla grup içeren değişkenlerin grupları 
arasında anlamlı fark olup olmadığı ise tek yönlü varyans analizi (Anova) ile incelenmiştir. Tek yönlü 
varyans analizi sonucunda anlamlı fark çıkması durumunda farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını 
tespit etmek amacıyla TUKEY testi uygulanmıştır. Ölçek ve alt boyutlarının güvenirlik düzeylerinin 
belirlenmesi için güvenirlik analizi yapılmış ve chronbach alfa katsayısı elde edilmiştir.  

Çalışmada, iki tip ölçme aracı (anket) kullanılmaktadır. Bunlar: 

1. Kişisel Bilgi Formu: Ölçme araçları hakkında açıklayıcı kısa bir bilgi ile araştırmaya katılanlar 
hakkında bilgi toplamak amacıyla oluşturulan formdur. Bu ölçme aracında kamu personeli ve 
yöneticilerinin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, öğrenim durumu, kadro durumu, çalışma süreleri, gelir 
seviyelerini içeren sorular bulunmaktadır. 

2. Örgütsel Bağlılık Anketi: Örgütsel bağlılık anketi için oluşturulan sorular değerlendirildiğinde 
aşağıda belirtilen soruların sırasıyla örgütsel bağlılığın duygusal, devam ve normatif bağlılık alt 
boyutlarını oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Bunlar duygusal bağlılıktan başlayarak sırasıyla aşağıda 
ifade edilmektedir (Meyer ve Allen, 1991);  

Kariyer hayatımın geriye kalanını bu kurumda geçirmekten mutluluk duyarım. 
Çalıştığım kurumun problemlerini kendi problemlerim gibi hissediyorum. 
Bu kurumda kendimi “ailenin bir parçası” gibi hissediyorum. 
Bu kuruma karşı duygusal bir bağ hissediyorum. 
Çalıştığım kuruma karşı güçlü bir aidiyet duygusu hissediyorum. 
Çalıştığım kurumdan, dışarıdaki insanlara gururla bahsediyorum. 
Aşağıda belirtilen soruların ise örgütsel bağlılığın devam bağlılığı alt boyutunu oluşturmaktadır.  
Bunlar; 
Şu an bu kurumdan ayrılmam, bundan sonraki hayatımda maddi zarara uğramama neden olur. 
Şu an bu kurumda kalmam, istekten ziyade gerekliliktir. 
Bu kurumdan ayrılmayı düşünmek için çok az seçim hakkına sahip olduğuma inanıyorum. 
Benim için bu kurumdan ayrılmanın olumsuz sonuçlarından biri de, başka bir kurumun burada  sahip 
olduğum olanakları sağlayamama ihtimalidir. 
Başka bir iş ayarlamadan bu kurumdan ayrıldığımda neler olacağı konusunda endişe hissediyorum. 
Bu kurumda çalışmaya devam etmemin önemli nedenlerinden biri de, ayrılmamın kişisel fedakârlık 
gerektirmesidir. 
Aşağıda belirtilen soruların ise örgütsel bağlılığın normatif bağlılık alt boyutunu oluşturmaktadır. 
Bunlar; 
Benim avantajıma olsa bile, çalıştığım kurumdan şimdi ayrılmak bana doğru gelmiyor. 
Bu kurum benim sadakatimi hak ediyor. 
Bu kurumdan şimdi ayrılmanın, burada çalışan diğer insanlara karşı duyduğum sorumluluklar 
nedeniyle yanlış olacağını düşünüyorum. 
Çalıştığım kuruma çok şey borçluyum. 
Bu kurumdan şimdi ayrılırsam suçluluk hissederim. 
Böylelikle çalışmada örgütsel bağlılık ölçeği maddeleri, duygusal, devam ve normatif bağlılık  boyutları 
olmak üzere üç boyutta analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir. 

Ölçme aracı, 1 “Hiç Katılmıyorum”, 2 “Katılmıyorum”, 3 “Kararsızım”, 4 “Katılıyorum” ve 5 
“Tamamen Katılıyorum” şeklinde beşli likert tipi bir derecelendirme niteliğini taşımaktadır. Bu 
kapsamda düzenlenen anket formları, kolayda örnekleme modeli tercih edilerek Bartın Ağız ve Diş 
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Sağlığı Merkezi çalışanlarına yöneltilmiştir. Anket uygulaması sonucunda 26 bayan ve 21 erkek 
personelden geri dönüş sağlanabilmiştir. Böylece toplam 47 personele anketin uygulanması 
sağlanmıştır. 

B. Çalışmanın Evreni ve Sınırlılıkları 

Çalışmanın evreni, kamu sağlık teşkilatında farklı örneklemler oluşturabilme amacıyla, Bartın Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan toplam 105 personelden oluşmaktadır. Toplam 105 personelden kolayda 
örnekleme metoduyla 70 personele anket uygulaması yapılmak istenilmiş fakat bunlardan 47'sinden 
olumlu geri dönüş sağlanmıştır. 

Tablo 1: Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çalışan Sayısı  

KURUM 
Çalışan Sayısı 

Toplam 
Erkek Bayan 

Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 46 59 105 

Çalışma kapsamındaki sağlık tesislerine ilişkin veriler, Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi özlük işleri 
biriminden elde edilmiştir. Çalışmanın bir takım kısıtları bulunmaktadır. Öncelikle çalışma, yalnızca 
bir ilde bir sağlık merkezindeki sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Değişik ortamlarda ve 
illerde uygulanacak benzer nitelikte çalışmalar, değişik sonuçların elde edilmesini sağlayabilir. İkinci 
olarak çalışma için kullanılan verilerin, Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde halen görevini 
sürdürmekte olan kamu sağlık personelinden sağlanması nedeniyle, uygulamada kamu ve özel sağlık 
kurumları çalışanları arasında bir ayrım yapılamamıştır. Sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilecek 
çalışmalar noktasında, kamu kurumları ile özel kurumların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, 
değişik bakış açılarıyla analiz edilerek incelenmesini sağlayabilir. 

C. Çalışmanın Modeli 

Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde çalışan kamu personelinin, örgütsel bağlılık konusunda 
tutum ve hislerini ölçerek analiz edilmesi amacıyla kolayda örnekleme modeli tercih edilerek anket 
uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

D. Çalışmanın Güvenirlik Analizi 

Çalışmada kullanılan örgütsel bağlılık ölçeği ve alt boyutlarının güvenilirlik düzeyinin belirlenmesi için 
güvenilirlik analizi yapılmış ve chronbach alfa katsayısı elde edilmiştir.  

Cronbach’ s Alfa Katsayısının değerlendirilmesinde uyulan değerlendirme ölçütü; 

0.00 ≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 

0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.  

Tablo 2: Örgütsel Bağlılığın Duygusal, Devam ve Normatif Bağlılık Boyutlarının Chronbach Alfa 
Katsayısına Göre Değişimi   

  Madde Sayısı Cronbach's Alpha 

Örgütsel Bağlılık 17 0,836 

Duygusal bağlılık 6 0,923 

Devam bağlılığı 6 0,805 

Normatif bağlılık 5 0,792 
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E. Çalışmanın Hipotezi 

H1: Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarının örgütsel bağlılık boyutları ile gelir seviyesi 
değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır. 

F. Katılımcılara Ait Demografik Bilgilerin Dağılımı 

Katılımcılara ait demografik bilgilerin dağılımının belirlenmesi amacıyla frekans analizi yapılmış ve 
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

 

Tablo 1. Ankete Katılım Sağlayan Çalışanların Demografik Kriterlere Göre Değişimi  

  n % 

Toplam gelir 

3000 ve altı 26 55,3 

3001-4000 TL 6 12,8 

4001-5000 TL 1 2,1 

5001-6000 TL 6 12,8 

6001 ve üstü 8 17,0 

Total 47 100,0 

I. Örgütsel Bağlılığın Duygusal Devam ve Normatif Bağlılık Boyutlarının Çalışanların Gelirine ve 
Çalışmanın Hipotezine Göre Analizi 

Örgütsel bağlılık ölçeğinin alt boyutları olan duygusal, devam ve normatif bağlılık, gelir seviyesine göre 
değişim gösterebilmektedir. Bu bağlamda aşağıda gelir seviyesi değişkeni bağlamında, duygusal, 
devam ve normatif bağlılık şeklinde ele alınan örgütsel bağlılık boyutlarının, çalışmanın hipotezine göre 
değişimi analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir.  

a. Gelir Seviyesi 

Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarının, gelir seviyesine göre 
ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için bağımsız 
gruplarda tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi sonuçları 
aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.  

Tablo 2. Örgütsel Bağlılık Ölçeği Alt Boyutları Duygusal Devam ve Normatif Bağlılığın Çalışanların 
Gelir Seviyesine Göre Değişimi 

  N Ortalama Std. Sapma 

Duygusal Bağlılık 

3000 ve altı 26 3,84 0,70 

3001-4000 TL 6 3,20 1,05 

4001-5000 TL 1 2,67 - 

5001-6000 TL 6 2,70 1,09 

6001 ve üstü 8 3,12 0,83 

Total 47 3,46 0,91 

Devam Bağlılığı 

3000 ve altı 26 3,86 0,61 

3001-4000 TL 6 2,89 0,58 

4001-5000 TL 1 2,00 - 

5001-6000 TL 6 3,14 0,95 

6001 ve üstü 8 2,56 0,84 

Total 47 3,38 0,88 

Normatif Bağlılık 

3000 ve altı 26 3,76 0,77 

3001-4000 TL 6 2,90 0,90 

4001-5000 TL 1 1,00 - 

5001-6000 TL 6 3,13 0,45 

6001 ve üstü 8 2,55 0,91 

Total 47 3,31 0,96 
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Örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarının gelire göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın 
anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları yukarıda 
verilmektedir. Buna göre geliri 3000 TL ve altı olanların duygusal bağlılık alt boyutu ortalaması 3,84, 
3001-4000 TL olanların 3,20, 4001-5000 TL olanların 2,67, 5001-6000 TL olanların 2,70, 6001 TL ve üzeri 
geliri olanların ise 3,12'dir. Bu bağlamda gelir grupları arasında duygusal bağlılık alt boyutu ortalaması 
3,84 değeri ile en yüksek 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda gerçekleşmiştir.  

Geliri 3000 TL ve altı olanların devam bağlılığı alt boyutu ortalaması 3,86, 3001-4000 TL olanların 2,89, 
4001-5000 TL olanların 2,00, 5001-6000 TL olanların 3,14, 6001 TL ve üzeri geliri olanların ise 2,56'dır. Bu 
bağlamda gelir grupları arasında devam bağlılığı alt boyutu ortalaması 3,86 değeri ile en yüksek 
duygusal bağlılık alt boyutunda olduğu gibi yine 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda 
görülmektedir.  

Normatif bağlılık alt boyutunda ise geliri 3000 TL ve altı olanların ortalaması 3,76, 3001-4000 TL 
olanların 2,90, 4001-5000 TL olanların 1,00, 5001-6000 TL olanların 3,13, 6001 TL ve üzeri geliri olanların 
ise 2,55'dir. Bu bağlamda gelir grupları arasında normatif bağlılık alt boyutu ortalaması 3,76 değeri ile 
en yüksek diğer iki bağlılık alt boyutunda olduğu gibi yine 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda 
görülmektedir. Sonuçta üç bağlılık alt boyutunda da en yüksek ortalama değerlerin 3000 TL ve altı 
gelire sahip çalışanlarda gerçekleşmesi dikkat çekmektedir.  

Tablo 3. Örgütsel Bağlılık Ölçeği Alt Boyutları Duygusal Devam ve Normatif Bağlılığın Çalışanların 
Gelirine Göre Karşılaştırılması için Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

  

Kareler 
Toplamı 

sd 
Ortalama 
Kare 

F p 

Duygusal 
Bağlılık 

Grup içi 9,22 4 2,306 3,381 0,017* 

Gruplar arası 28,64 42 0,682     

Total 37,86 46       

Devam 
Bağlılığı 

Grup içi 15,01 4 3,753 7,682 0,000* 

Gruplar arası 20,52 42 0,489     

Total 35,53 46       

Normatif 
Bağlılık 

Grup içi 16,45 4 4,113 6,682 0,000* 

Gruplar arası 25,85 42 0,616     

Total 42,31 46       

Tek yönlü varyans analizi sonucuna göre; örgütsel bağlılığın duygusal, devam ve normatif  bağlılık alt 
boyutları, gelir seviyesine göre p değerleri 05’ten küçük olduğu için anlamlı düzeyde farklılık 
göstermektedir. (Duygusal bağlılık: F=3,381, p=0,017; Devam bağlılığı: F=7,682, p=0,000 ve normatif 
bağlılık F=6,682, p=0,000). Dolayısıyla örgütsel bağlılığın tüm alt boyutları ile gelir grupları arasında 
belirgin bir farklılık bulunmaktadır. Tüm bağlılık alt boyutları için farklılığın hangi gruptan 
kaynaklandığının tespit edilmesi amacıyla TUKEY testi gerçekleştirilmiştir.  
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Tablo 4. Örgütsel Bağlılık Boyutlarının Çalışanların Gelirine Göre Karşılaştırılması İçin Tukey Testi 
Sonuçları 

Bağımlı Değişken 
Ortalama 

Farkı 
Std. 
Hata 

p 

%95 Güven 
Aralığı 

Alt 
Sınır 

Üst 
Sınır 

Duygusal 
Bağlılık 

3000 ve altı 

3001-4000 TL 0,65 0,37 0,32 -0,36 1,65 

5001-6000 TL 1,14* 0,37 0,02 0,14 2,15 

6001 ve üstü 0,72 0,33 0,16 -0,18 1,61 

3001-4000 TL 

3000 ve altı -0,65 0,37 0,32 -1,65 0,36 

5001-6000 TL 0,50 0,48 0,72 -0,78 1,78 

6001 ve üstü 0,07 0,45 1,00 -1,12 1,26 

5001-6000 TL 

3000 ve altı -1,14* 0,37 0,02 -2,15 -0,14 

3001-4000 TL -0,50 0,48 0,72 -1,78 0,78 

6001 ve üstü -0,43 0,45 0,77 -1,62 0,76 

6001 ve üstü 

3000 ve altı -0,72 0,33 0,16 -1,61 0,18 

3001-4000 TL -0,07 0,45 1,00 -1,26 1,12 

5001-6000 TL 0,43 0,45 0,77 -0,76 1,62 

Devam 
Bağlılığı 

3000 ve altı 

3001-4000 TL 0,97* 0,32 0,02 0,12 1,82 

5001-6000 TL 0,72 0,32 0,12 -0,13 1,57 

6001 ve üstü 1,29* 0,28 0,00 0,54 2,05 

3001-4000 TL 

3000 ve altı -0,97* 0,32 0,02 -1,82 -0,12 

5001-6000 TL -0,25 0,40 0,93 -1,33 0,83 

6001 ve üstü 0,33 0,38 0,82 -0,68 1,34 

5001-6000 TL 

3000 ve altı -0,72 0,32 0,12 -1,57 0,13 

3001-4000 TL 0,25 0,40 0,93 -0,83 1,33 

6001 ve üstü 0,58 0,38 0,43 -0,43 1,59 

6001 ve üstü 

3000 ve altı -1,29* 0,28 0,00 -2,05 -0,54 

3001-4000 TL -0,33 0,38 0,82 -1,34 0,68 

5001-6000 TL -0,58 0,38 0,43 -1,59 0,43 

Normatif 
Bağlılık 

3000 ve altı 

3001-4000 TL 0,86 0,36 0,09 -0,09 1,81 

5001-6000 TL 0,63 0,36 0,30 -0,32 1,58 

6001 ve üstü 1,21* 0,32 0,00 0,36 2,06 

3001-4000 TL 

3000 ve altı -0,86 0,36 0,09 -1,81 0,09 

5001-6000 TL -0,23 0,45 0,96 -1,45 0,98 

6001 ve üstü 0,35 0,42 0,84 -0,78 1,48 

5001-6000 TL 

3000 ve altı -0,63 0,36 0,30 -1,58 0,32 

3001-4000 TL 0,23 0,45 0,96 -0,98 1,45 

6001 ve üstü 0,58 0,42 0,52 -0,55 1,72 

6001 ve üstü 

3000 ve altı -1,21* 0,32 0,00 -2,06 -0,36 

3001-4000 TL -0,35 0,42 0,84 -1,48 0,78 

5001-6000 TL -0,58 0,42 0,52 -1,72 0,55 

Duygusal bağlılık alt boyutu için; geliri 3000 TL ve altı olanların ortalaması, geliri 5001-6000 TL olanların 
ortalamasından anlamlı derecede daha büyüktür. Diğer gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık 
bulunmamaktadır. Devam bağlılığı alt boyutu için; geliri 3000 TL ve altı olanların ortalaması, geliri 
5001-6000 TL ve geliri 6000 TL ve üzerinde olanların ortalamalarından anlamlı derecede farklı ve 
büyüktür. Diğer gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmamaktadır. Normatif bağlılık alt 
boyutu için; 3000 TL ve altı olanların ortalaması, geliri 6000 TL ve üzeri olanların ortalamasından 
anlamlı derecede daha büyüktür. Diğer gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmamaktadır.  

4. Sonuç 

Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde gelir grupları arasında; duygusal bağlılık alt boyutu ortalaması 
3,84 değeri ile en yüksek 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda gerçekleşmiştir. Böylelikle duygusal 
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bağlılıkta en yüksek ortalama değerin, en alt gelir grubu olan 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda 
gerçekleşmesi oldukça dikkat çekici bir sonucu ortaya koymaktadır. Bağlılığın, daha çok yüksek gelir 
gruplarında gelişmiş olacağına dair bir düşünce, bu çalışmada ortaya konulan bu analiz ile 
farklılaşmaktadır. En yüksek gelir grubunu oluşturan 6001 TL ve üstü gelire sahip olan çalışanlarda ise 
duygusal bağlılık 3,12 ortalama değeri ile en yüksek üçüncü grubu oluşturmaktadır. Duygusal 
bağlılığın gelir seviyelerine göre en yüksek gerçekleştiği ikinci grup ise 3,20 ortalama değeri ile en düşük 
gelir seviyesine sahip ikinci grubu oluşturan 3001-4000 TL. gelire sahip olan çalışanlara aittir. Söz 
konusu bu bulgu da dikkat çeken diğer bir sonucu oluşturmaktadır. Gelir grupları arasında devam 
bağlılığı alt boyutu ortalaması 3,86 değeri ile en yüksek duygusal bağlılık alt boyutunda olduğu gibi 
yine 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda görülmektedir. Söz konusu bu bulgunun da duygusal 
bağlılıktaki gibi olması dikkat çeken bir sonucu ortaya koymaktadır. Devam bağlılığı alt boyutu 
ortalamasının en yüksek seviyede gerçekleştiği ikinci gelir grubu ise 3,14 ortalama değer ile 5001 – 6000 
TL. gelire sahip çalışanlardan oluşmaktadır. Söz konusu bu grup en yüksek gelir seviyesine sahip ikinci 
grubu oluşturmaktadır. En yüksek gelir seviyesi grubunu oluşturan 6001 TL ve üstü gelire sahip olan 
çalışanlarda ise devam bağlılığı ortalaması 2,56’dır. Söz konusu bu oran ile en yüksek gelir seviyesine 
sahip grup, devam bağlılığında ancak en yüksek ortalamanın gerçekleştiği dördüncü grup 
olabilmektedir.   

Gelir grupları arasında normatif bağlılık alt boyutu ortalaması ise 3,76 değeri ile en yüksek diğer iki 
bağlılık alt boyutunda olduğu gibi yine 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda görülmektedir. 
Dolayısıyla üç bağlılık alt boyutunda da en yüksek ortalama değerlerin 3000 TL ve altı gelire sahip 
çalışanlarda gerçekleşmesi dikkat çekmektedir. En yüksek gelir seviyesine sahip grubu oluşturan 6001 
TL ve üstü gelire sahip çalışanlarda ise normatif bağlılık ortalama değeri 2,55 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Söz konusu bu oran ile 6001 TL ve üstü gelire sahip çalışanların normatif bağlılık 
ortalaması en düşük seviyede gerçekleşen grup konumundadır. Ortaya çıkan bu bulgu, yine dikkat 
çekici bir sonucu ortaya koymaktadır. Çalışmada elde edilen bulgulardan hareketle çalışanların 
örgütsel bağlılıkları ile gelir seviyeleri arasında farklılığın olduğu görülmektedir. Nitekim gelir 
değişkeni ekseninde üç bağlılık alt boyutu için ayrı ayrı gerçekleştirilen analizler, değişimi ve farklılığı 
ortaya koymaktadır. Üç bağlılık alt boyutu için en yüksek ortalama değerlerin, en düşük gelir seviyesi 
grubunu oluşturan 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda görülmesi, çalışmada elde edilen en dikkat 
çekici bulgulardan birini oluşturmaktadır.   
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BİLDİRİ NO 52: SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ KİBİR DAVRANIŞININ 
ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME9 

Öğr. Gör. Dr. Şerife Alev UYSAL10 

Özet 

Güç ve başarı elde eden kişilerde bazı olumsuz özellikler ortaya çıkmaktadır.  Bu özelliklerden en çok 
görüleni ise kibirdir. Tıbbi kibir (hubris) üzerine yapılmış birçok çalışmada sağlık sektöründe var olan 
narsist, makyevelist ve kibirli kişiliğin sektöre verdiği zararlardan bahsedilmiştir. Çalışmanın amacı; 
sağlık sektöründeki kibir davranışının sektöre, sektörün iç ve dış paydaşlarına ve en önemlisi tıbbi 
bakım sürecine olan etkilerini değerlendirmektir.  Çalışma; nitel araştırma desenlerinden olgubilim 
desenine uygun olarak yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemi amaçlı örnekleme ile belirlenmiş ve bu 
kapsamda 33 sağlık çalışanı ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir.  Veriler betimsel 
analiz ve içerik analiz ile incelenmiş, cevaplara ilişkin kategoriler ve kodlar oluşturulmuştur. 
Araştırmanın sonucunda kibirli davranışların; çalışılan ortamda mutsuz olma ve huzursuz olma, güven 
duygusunda azalma, baskıcı bir ortam olması, tıbbi bakımda hatalar yapılması, özellikle hemşirelerin 
hastalarda baskı kurması, hastaların söz konusu sağlık kurumunu tekrar tercih etmemesi, çalışılan 
kuruma olan aidiyetin bulunmaması gibi olumsuz etkilerinin bulunduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Hubristik Davranış, Kibirli Davranış, Sağlık Sektörü 

Jel Kodları  : I110 

 

1. Giriş  

Eski Yunanlılar tarafından kibir olarak tanımlanan Hubris sendromunda bazı siyasetçiler ve iş 
adamlarının sarhoş edici bir iktidar mefhumuna kapıldıkları ve buna ilişkin eylemler gösterirler. Hubris 
sendromuna yakalanan kişiler çoğunlukla kendinden başka insanları küçümserler. Kendilerini suçlu 
olan kişileri, Tanrıların onları cezalandırması ile görevlendirilmiş bir pozisyonda görürler. Hubris 
sendromuna yakalanmış çoğu kişiler mesih tarzını benimserler ve kendilerine aşırı güvenilirler. 
Kendilerinin dünya üzerindeki herhangi bir mahkemenin yargılanamayacağını inanırlar. Onları ancak 
bir Tanrı’nın yargılaması gerektiğine ve bu yargıda büyük bir ihtimalle haklı olarak çıkacaklarını 
düşünürler (Owen, 2007).   

Hubris sendromu yaşayan kişilerde genel kanı, kibir, çok abartılı bir gurur, karşı tarafı ezici şekilde 
kendine güvenme, makyaj yani kendini dışarıya imaj olarak çok iyi bir şekilde yansıtma, hırs, güç, 
umursamamazlık, meydan okuma, öfke, cezalandırma ve etrafındaki insanları küçümseyen tavırlar 
sergilemesidir. Bunların ölçülerine göre kurum ve çalışanlar için faydalı ya da zehirleyici olabilir 
(Özgüzel & Taş, 2016, s.126; Ronfeldt, 1994, s.10). Zehirleyici ölçütlerde hubris, insanları daha az dikkatli 
yapar. Hubris sendromuna yakalanmış liderler diğer kibirli olmayan liderlere göre daha riskli kararlar 
alma eğiliminde olurlar ve kurumsal ya da kişisel değerleri yıkıcı hareket ederler (Sipman, 2013, s.13). 
Bu durum organizasyonlarda hem yaygın hem de önemli sorundur. Bu kişiler başarı için her şeyi 
yapacakları için güç konumlarına yükselmeleri kolaylaşmaktadır. Kendileri için en iyilerine odaklanan 
bu kişiler kurumun moralini, motivasyonunu belirgin bir şekilde zayıflatır hatta en yetenekli çalışanları 
uzaklaştırırlar (Lubit, 2002, s.127). Ayrıca kriz dönemini fırsat olarak değerlendiren bu tarz yöneticiler 
üne çok önem verdikleri için kriz anlarında kurumu tehdit eden unsurların hiçbir önemi yoktur. Kendi 
kişisel çıkarları ve amaçları uğruna politik taktiklerini profesyonel bir şekilde hayata geçirirler (Ertekin 
& Yurtsever, 2001, s.40).  

2. Literatür Özeti 

Hubris kelimesi İngilizce’de aşırı gurur, azamet ve kibir anlamlarına gelmektedir (Crockett, 2013, s.12). 
Birçok farklı disiplin tarafından kullanılan bu kelime, empati yoksunluğu ve dizginlenemeyen duygu 
şeklinde tanımlanırken modern açıdan yerini bulmuştur (Robinson, 2016). Zaman içinde çeşitli 

                                                        
9 “Sağlık Meslek Gruplarının Hubris Sendromu Eğilimlerine Dair Nitel Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018, 

Yayımlanmamış doktora tezinden üretilmiştir. 
10Akdeniz Üniversitesi, Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu, 5530869817, alevuysal@akdeniz.edu.tr  
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kültürlerde de farklılaşan hubris günümüzde; dünyanın geri kalanına karşı sergilenen egemenlik 
arzusu, aşırı derecede kibir ve güce duyulan açgözlülük şeklinde de tanımlanmaktadır (Hashmi ve Lee, 
2004, s.116).  

Sağlık sistemi içerisinde lider konumunda olan meslek grubu hekimlerdir. Toplumun algısında da 
dermen beklenen gruplar yine hekimlerdir. Dolayısıyla diğer sağlık meslek grubu içerisinde bulunan 
kişilerde hekime yakın çalışmak hubristik davranışlar sergilenmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede 
çalışmada, sağlık sektöründeki kibirli davranışların etkileri tartışılmıştır. 

3. Yöntem  

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenolojiye yönelmiştir. İş; nitel araştırma 
desenleri. Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmış ve bu veriler ses 
kaydedici ile kaydedilmiştir. Yazılan veriler tekrar tekrar okunur ve kategoriler ve alt kategoriler 
oluşturuldu. Bu aşamada çizgi analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Kodlama sürecinde; Açık ve seçici 
kodlama teknikleri birlikte kullanılır. Oluşturulan kodların ortak noktaları bulunur ve gruplandırılır ve 
uygun kategoriler ve alt kategoriler birleştirilir. Görüşme verilerinin yorumlanmasında tanımlayıcı 
analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Örnek çalışmada, araştırmaya dahil 
edilecek katılımcıları belirlemek için maksatlı örnekleme yöntemleri için maksimum çeşitlilik 
örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmada nitel çalışma için uygun olan toplam 33 kişi ile görüşülmüştür.  

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu fonolojik araştırmanın amacı, keşfedilmesi gereken bir konu olan sağlık sektöründeki kibirlerin 
sektöre, sektörün iç ve dış paydaşlarına ve tıbbi bakım sürecine etkilerini değerlendirmektir. 
Çalışmanın bu aşamasında sağlık profesyonel gruplarının deneyimleri ve gözlemleri dikkat odağı 
olmuştur. 

3.2. Araştırma Verilerinin Analizi  

Bu araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseninin odak noktası kişinin farkında 
olduğu fakat ayrıntısıyla bilmediği olgulardır. Başka bir ifadeyle tamamıyla yabancı olunmayan ve 
anlamı tam olarak kavranamayan olgulardır (Yıldırım & Şimşek, 2013, s.78).  

Araştırmaya dâhil edilecek katılımcıların belirlenebilmesi için amaçlı örneklem yöntemlerinden 
maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu kapsamda kullanılan maksimum çeşitlilik 
(heterojenite) örneklem;  çalışmanın problemine taraf olan bireyleri maksimum derecede 
çeşitlendirmek, çeşitlilik gösteren durumlar arasında paylaşılan olguların mevcut olup olmadığını ve 
birçok farklılığı kapsayan ana temaları bulup problemin farklı boyutlarını ortaya koymayı 
amaçlamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2013, s.138; Patton, 2014, s.235).  

3.3. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenirliliği 

Araştırmanın amacına uygun olacak şekilde araştırmacı ve uzman kodlayıcı ortak fikirde buluşmuştur. 
Kodlayıcılar arası güvenirliliğin hesaplanmasında Miles & Huberman (2016, s.64) tarafından geliştirilen 
şu formül kullanılmıştır: 

Kodlayıcılar Arası Uyum=
𝐴𝑦𝑛𝚤 𝐾𝑜𝑑𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 (𝐺ö𝑟üş 𝐵𝑖𝑟𝑙𝑖ğ𝑖 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)

𝑇ü𝑚 𝐾𝑜𝑑𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 (𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐺ö𝑟üş 𝐵𝑖𝑟𝑙𝑖ğ𝑖+𝐺ö𝑟üş 𝐴𝑦𝑟𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)
 

Miles & Huberman (2016, s.64)’na göre bu uyum oranlarının %90 aralığında olması gerekmektedir 
Kategorilerin genel ortalaması 0.96 oranındadır. Bu değer göz önüne alındığında çalışmanın 
kodlayıcılar arası uyum oranı güvenilir denilebilir. 

4. Bulgular 

Bu bölümde sağlık sektöründeki kibirli davranışların neler olabileceği ve bu davranışların etkilerine 
yönelik verilerin bulguları yer almaktadır. 

Araştırmanın bulgularına göre, bu insanlar imajları konusunda endişeli ve görüntülerini iyi göstermek 
için ellerinden gelebilirler. Buna ek olarak, muhalifler ezilen, beceriksiz ve boş, insanları kendi çıkarları 
doğrultusunda sömürüyor ve histerik biçimlerde davranıyorlar. Bu insanlar güçlerini yitirdiklerinde 
yalnız kalıyorlar çünkü bunalımlılar, mutsuzlar ve hiç kimse saatlerce değil. Bu kişilerin 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

 52  

  

davranışlarından ötürü, hasta ve hasta çevresindeki kişilerin o an hastaneye gelmeyecekleri ve 
çalışanların yer üzerindeki aidiyet duygusunun azalması üzerinde olumsuz bir etkiye sahip oldukları 
belirlenmiştir. saati. Kurum, çalışanların motivasyonunu, moralini, gelişimini ve kurumsal kalış 
süresini olumsuz etkileyeceğinden dolayı uzun vadeli zarar görecektir. 

5. Sonuç 

Bu insanların çevreye karşı davranışları ve iletişim biçimleri aynı zamanda yorucu ve hatta zaman 
zaman bunlardan gelenleri de uzaklaştırıyor. Bu durumdan meslektaşından çalışanına kimse memnun 
değildir. Genellikle bu tür insanlardan uzak durmayı tercih ederler çünkü mutsuz, sinirli ve huzursuz 
bir çevrede olduklarını düşünürler ve sıklıkla huzursuzluk yaşarlar. Bu insanlar sağlık kurumlarında 
olduğu için hastalar için çok tehlikeli hale geliyor. Çünkü hastalığın tedavisinde etkili olan moral ve 
motivasyon olumsuz yönde etkilenmektedir. İnançsız sağlık, takım çalışmasının ortak bir ürünü olarak 
başarıdır. Bu başarıya ulaşmak için bilgi paylaşımı çok önemlidir. Sağlık meslek grubu da hasta 
üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Hastalar bu kişilere ulaşmakta güçlük çekerler ve yanlış davranışları 
ve yanlış bakımdan dolayı hatalı davranışlarını kazanabilmek için hatalı davranışlar ortaya çıkar ve 
bazen bu kibir nedeniyle malpraktis ortaya çıkar. Özellikle hemşireler, hastaların huzursuz olduğu, 
üzerlerine baskı uyguladıkları ve diyetisyenlerin kendilerine önerilen tedavilere uymadıkları zaman 
aşağılanmalara maruz kaldıkları noktaya gelmiştir. 
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BİLDİRİ NO 53: ERKEK EGEMEN FUTBOL KULÜP YÖNETİMİNDE KADIN 
YÖNETİCİLER: İLİŞKİSEL ROL GÖREV ROL İŞ ETİĞİ DAVRANIŞI 

Yeliz Eratlı Şirin11; Fatma Pervin Bilir12; Özge Aydın13; Tayfun Şirin14 

Özet 

Bu araştırma, futbol kulüp yöneticilerinin kadın yöneticilere yönelik tutumlarını tespit etmek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 Türkiye PTT 1. Lig 18 futbol kulübünde görev yapan 
toplam 252 yönetim kurulu üyeleri ve başkanları oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 
araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel bilgi formu” ve Berkman (2005) tarafından geliştirilen “Kadın 
Yöneticilere Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Kulüb yöneticilerinin kadın yöneticilere karşı 
tutumlarının bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı Mann-Whitney U testi (MW 
U) ve Kruskall Wallis (KW) varyans analizi ile tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda  yöneticilerin 
kadın yöneticilere karşı tutumlarının cinsiyet, medeni durum, yaş, öğrenim durumu, kulüpteki görevi, 
meslek değişkenlerine göre farklılık göstermediği (p>0,05), fakat  bayan yöneticilerle çalışma 
değişkenine göre ilişkisel rol ve etik davranış boyutunda anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur (p<0,05). 

Yöneticilerin kadın yöneticilere yönelik tutumlarının “iş etiği davranışları” boyutunda diğer 
boyutlara oranla daha olumlu olduğu gözlenmiştir. Araştırma sonucunda kadın yöneticilerin Türk 
futbol kulübü yönetiminde yer almadığı, kadınlarla çalışan kulüp yöneticilerinin kadın yöneticilere 
karşı ilişkisel rol davranışı ve iş etiği davranışı açısından olumlu bir tutum sergiledikleri sonucuna 
ulaşıldı. 

Anahtar Kelimeler :  Futbol, Kadın, Yöneticiler,  

Jel Kodları  : Z2. 

 

WOMEN MANAGERS IN THE MANAGEMENT OF FOOTBALL CLUB DOMINATED BY MEN: 
PERSPECTIVES TO RELATIONAL ROLE, TASK ROLE AND WORK ETHIC BEHAVIOUR 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the attitudes of football club managers towards women 
managers. The sample of the study consisted of a total of 252 executive board members and presidents 
of 18 clubs in 2015-2016 Turkey PTT Football First League. “Personal Information Form” developed by 
the researcher and “Attitude Scale towards Women Managers” developed by Aycan et al. were used in 
the study as data collection tools. The data of the study were statistically analyzed using frequency 
analysis Mann-Whitney U test (MWU), Kruskall Wallis (KW) and Pearson correlation test. The study 
results showed that there were no differences in managers’ attitudes to women managers in terms of 
the variables of gender, marital status, age, educational status, position in the club and occupation 
(p>0,05), while significant difference was found in terms of the variable of working with women 

managers (p<0,05). Club managers’ attitudes towards women principals are more positive in the 

aspect of “work ethic behaviour” than the other aspects. As a result of the research, we have 
concluded that women managers are not involved in Turkish football club management and that club 
managers who work with women have a positive attitude towards female managers in terms of 
relational role behaviour and work ethic behaviour.  

Keywords : Football, Female, Managers  

Jel Codes: Z2. 
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1. Giriş  

Günümüzde kadınların işgücüne katılımı son 20 yılda arttığı görülmektedir; fakat çoğu örgütlerde hala 
erkek egemenliği hakimdir (Burke and Major, 2014).  Bu eşitsizliğin özellikle belirgin olduğu alanlardan 
biride  spor yönetimi ve örgütleridir. Geçen 30 yıl içerisinde sporun bütün branşlarında kadın 
katılımcıların artmasına daha üst düzeydeki spor yönetiminde kadın temsilinin eksikliği çeşitli 
çalışmalarla belirtiltilmiştir (Burton, 2015; Duehr, E.E. and Bono, J.E. (2006); Bozyiğit ve ark. (2010); 
Knoppersand, Anthonissen, (2008); Koca, (2011). Kadınlar başta siyasal yaşam olmak üzere toplumsal 
yaşamın her alanında yönetim ve karar alma süreçlerinde yetersiz temsil edilmektedir (Suğur ve 
Cangöz, 2016). Gelişmekte olan ülkelerde yapılan bir çalışmaya göre kadınların üst düzey yönetici 
pozisyonlarına çıkmasındaki en önemli engellerden bazılar: "Ev ve aile sorumluluğunu kadının 
üstlenmesi;Toplumsal cinsiyet; Erkek egemen kültürü; Kadının yeterince yönetim tecrübesine sahip 
olmaması ; Kadın rol model sayısının az olması ; Şirketlerde eşitlik politikasının ya da programlarının 
olmaması; Stereotipler; Kadınlara yönelik liderlik programlarının ve esnek çalışma yöntemlerinin 
olmaması ; İşe alımlarda ve terfilerde erkek lehine taraf tutma; Yönetici rolünün genellikle erkek görevi 
olarak" tanınması verilebilir (Yased, 2016, s.21). Kadın ve spor üzerine 16 ülkede yapılmış makaleleri 
içine alan bir derlemenin sonucuna göre, sporun önde gelen pozisyonlarına ilişkin olarak, kadınların 
tüm alanlarda ve her düzeyde yetersiz temsil edildiğini göstermiştir (Hartmann&Pfister, 2003). Goslin 
(2006) kurumsal alanda üst düzey yönetim pozisyonlarında kadınların sadece %23’ü görev alıriken, 
sporda ise üst yönetim pozisyonlarında %19,8 kadarının temsilci olarak görev yaptığını belirtmektedir. 
Hoefstede, 1991 yılında ‘Kültürün sonuçları’ adlı kitabında toplum yapılarını maskülen ve feminen 
olarak değerlendirmiş; maskülen toplumlarda erkek rollerini: güçlü, keskin ve materyal başarıya 
odaklanması iken kadın rollerini uyumlu, duygusal ve hayat kalitesini ilgilendiren ev-eksenli konularla 
ilgili olarak tanımlamıştır (Yased, 2016, s.21). Literatürde yapılan çalışmalarda Shaw ve Hoeber (2003) 
İngiliz ulusal spor kurumlarında, üst düzey yöneticilik rollerinin erkeklik ve erkekler ile ilişkili 
söylemler tarafından şekillendiğini ve bu söylemlerin spor kurumlarında çok fazla değer gördüğünü, 
tersine kadınlık ve kadınlar ile ilgili söylemlerin spor kurumlarında değerli görülmediğini 
gözlemişlerdir. 

 Uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde sporu düzenleyen ve denetleyen kurumların örgüt kültürü 
çeşitlerinden en  güçlü erkeklik kültürünü içerdiği sonucu bulunmuştur (Shaw 2006:Koca 2011).  
Türkiyede spor bakanlığı örgüt yapısı üzerine yapılan bir araştırmada ise hiyerarşik ve kuralcılık 
kültürüne yönelik bir yapılanma olduğunu bulmuştur (Şirin, Y. 2015). Shaw ve Hoeber (2003) spor 
kurumlarında yönetici pozisyonunda kadınların azınlıkda olmasına yönelik yaptığı çalışmada nedenler 
olarak kadınların yumuşak yüzlü olmaları, iş adamı kalıbının iş hayatına yerleşmiş olması ve çocuk 
doğurmak ve çocuk bakımı gibi sorumluluklarından dolayı kadının kariyerinde ilerlemesinde engel 
olabildiğini bulmuşlardır. 

Kadınların üst yönetim kadrolarında yer almaları, aile kurumunu ve toplumsal cinsiyet rollerini 
ilgilendiren normlar ve değerlerdeki uygun değişmelerin gerekli düzeye ulaşamaması sebebiyle yeterli 
hızda gerçekleşememektedir (Arıkan ve Yıldırım, 1993). Çeşitli Spor kurumları üzerine yapilan 
çalişmalarda  yöneticilik pozisyonunda kadıların sayısının çok az olduğu ve kadın yöneticilere yönelik 
olumsuz bir tutum algısı olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur. (Aycan, 2004; Güney ve ark. 
2006; Çelikten, 2005; Güney ve diğ., 2006; 1994; Kuzgun ve Sevim, 2004; Sakallı-Uğurlu ve Beydoğan, 
2002; Sevim, 2006; Özdemir 2015. Bu çalışma günümüzde kadın- erkek arasında cinsiyet ayrımının 
azalması ve işgücünde bir artiş gösteren kadının çeşitli yönetim kollarında  yer alma çalışmalarının bir 
sonucu olarak spor yönetiminde kadının yerinin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Literatür 
araştırmaları sonucunda dünyada kadının yöneticilere yönelik tutumu değerlendiren birçok çalışmaya 
rastlanırken Türkiye’de spor alanında sınırlı sayıda yapıldığı görülmektedir. Özellikle Türkiyenin en 
büyük spor federsyonu olan Türkiye Futbol Federasyonunda üst düzey yönetimde 4 adet kadın yönetici 
bulunmaktadır. Bu nedenle futbol kulüpleri yönetim kadroları örneklem olarak seçilmiş ve erkek 
egemen kulüp yapılarında bulunan yöneticilerin kadın yöneticilere karşı tutumları incelemeye 
alınmıştır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma grubu  
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Çalışmanın araştırma grubunu 2015-2016 Türkiye PTT 1. Lig 18 futbol kulübünde görev yapan toplam 
252 yönetim kurulu üyeleri ve başkanları oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 
“Kişisel bilgi formu” ve Aycan ve ark. (2012) tarafından geliştirilen “Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum 
Ölçeği” kullanılmıştır  

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak Aycan, Bayazıt, Berkman and Bolak-Boratav (2012) tarafından geliştirilen 
“Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Toplam 27 ifadeden oluşan ölçeğin14 
maddesi ters kodlanmıştır. Üç boyutlu olan ölçeğin  ilk faktörü görev rol davranışı boyutu (Cronbach’s 
alpha = .91), ikinci boyut ilişkisel rol davranışı (Cronbach’s alpha = .90), çalışma ahlakı (Cronbach’s 
alpha = .70) boyutları oluşturmaktadır. Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum Ölçeğinde sırasıyla kesinlikle 
katılmıyorum (1), kesinlikle katılıyorum (7) yedili likert tipi derecelendirme kullanılmıştır.  

İstatistiksel Analiz 

Araştirmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 windows program kullanılmıştır. 
Katılımcıların demografik bilgi dağılımını belirlemek için frekans analizi ölçek alt boyutlarından elde 
edilen puanlara ilişkin ortalama ve standart sapmalar belirlenmiştir. Araştırma verilerinin normal 
dağılım gösterip göstermediğini test etmek için Kolmogorov-Smirnov testinden yararlanılmış çıkan 
sonuca göre ikili karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi, ikiden fazla gurupların karşılaştırılmasında 
ise Kruskall Wallis H testinden yararlanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Tablo 1. Araştırmaya katılan yöneticilerin demografik özellikleri  

Değişkenler         N % 

Cinsiyet Erkek 251 99.6 

Kadın 1 .4 

Medeni Durum Bekar 71 28,2 

 Evli 181 71,8 

Yaş 31-40 10 4.0 

   

41-50 78 31.0 

51-60 120 47.6 

>61 44 17.5 

Eğitim Lise 73 29,0 

Lisans 153 60,7 

Yüksek Lisans 22 8,7 

Doktora 4 1,6 

Pozisyonu Başkan 18 7,1 

 Başkan Yrd. 59 23,4 

 Yönetim Kurulu Üyesi 68 27,0 

 Müdür 85 33,7 

 Yönetici 22 8,7 

 İş Adamı 62 24,6 

Meslek Özel Sektör 63 25,0 

 Serbest Meslek 75 29,8 

 Kamu Kurumu 52 20,6 

Kadınlarla çalışma durumu Çalışmadım 36 14,3 

 Çalıştım 216 85,7 

Toplam  252 100,0 
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Tablo 2. Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum Ölçeğinin Alt Boyutlarına Göre Betimsel Veriler (n = 
252) 

Boyutlar N Art. Ort. Std. Sap. 

Görev rol davranışı 252 4.46 .08 
İlişkisel rol davranışı 252 4.98 .19 
Çalışma ahlakı 252 5.34 . 21 
Kadın yöneticilere yönelik tutum  252 4.77 .88 

Tablo 2 incelendiğinde araştırma grubunda yer alan yöneticilerin  kadın yöneticilere yönelik tutumları 
“görev rol davranışları”, “ilişkisel rol davranışları” ve “çalışma ahlakı” boyutlarında incelendiği zaman 
en yüksek aritmetik ortalama “çalışma ahlakı” ( X = 5.34, S = .21), en düşük ise “görev rol davranışları” 
(X = 4.46, S = .08) alt boyutlarından elde edilmiştir. 

Tablo 3. Medeni durum ve Kadın Yöneticilerle çalışma değişkenine göre yöneticilerin “Görev rol 
davranışı”, “İlişkisel rol davranışı” , “Çalışma ahlakı” boyutları için  mann-whitney u testi sonuçları 

Boyutlar Medeni Durum N SO SD U(z) P 

Görev rol davranışı 
Bekar 71 125,30 1,04 

6340,50 ,870 
Evli 181 126,97 1,09 

İlişkisel rol davranışı 
Bekar 71 120,86 1,25 

6025,00 ,441 
Evli 181 128,71 1,17 

Çalışma ahlakı 
Bekar  
Evli 

71 
181 

121,15 
128,60 

1,35 
1,14 6046,00 ,464 

 KadınYöneticilerle Çalışma N SO SD U(z) P 

Görev rol davranışı 
Evet 
Hayır 

216 
36 

129,30 
109,69 

1,09 
0,98 3283,00 1,35 

İlişkisel rol davranışı 
Evet 
Hayır 

216 
36 

133,94 
81,86 

1,15 
1,21 2281,00 0,00* 

Çalışma ahlakı 
Evet 
Hayır 

216 
36 

133,01 
87,44 

1,15 
1,33 2482,00 0,00* 

 

Araştırma grubunda yer alan yöneticilerin medeni durum değişkenine göre "Görev rol davranışı”, 
“İlişkisel rol davranışı”, “Çalışma ahlakı” boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (p>0.05). Iş yerinde bayan yönetici ile çalışan yöneticiler,bayan yönetici ile çalışmayan 
yöneticiler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (İlişkisel Rol’ U=2281,00,p<0,00; 
Çalışma Ahlakı' U=2482,00, p<0,00).  

Tablo 4. Yaş değişkenine göre yöneticilerin “Görev rol davranışı”, “İlişkisel rol davranışı” , “Çalışma 
ahlakı” boyutları için  kruskal wallis testi sonuçları 

Faktörler Yaş N SO Chi-
Square 

P 

Görev rol  

31-40 10 146,25 

1,021 0,79 
41-50 78 127,94 
51-60 120 125,93 
61> 44 121,02 

İlişkisel rol  

31-40 10 101,25 

2,300 0,51 
41-50 78 133,84 
51-60 120 123,06 
61> 44 128,61 

Çalışma ahlakı 31-40 10 136,60       2,362 0,50 
 41-50 78 127,35   
 51-60 120 120,48   
 61> 44 139,14   

 *p<0.05 
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Araştırma grubunda yer alan yöneticilerin yaş değişkenine göre Görev rol davranışı”, “İlişkisel rol 
davranışı”, “Çalışma ahlakı” boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).  

Tablo 5. Eğitim durumu değişkenine göre yöneticilerin “Görev rol davranışı”, “İlişkisel rol davranışı” 
, “Çalışma ahlakı” boyutları için  kruskal wallis testi sonuçları 

Faktörler Eğitim Durumu N SO Chi-Square P 

Görev Rol Davranışı 

Lise 73 146,25 

1,021 0,79 
Lisans 153 127,94 
Yükseklisans 22 125,93 
Doktora 4 121,02 

İlişkisel Rol Davranışı 

Lise 73 120,46 

,752 0,86 
Lisans 153 128,49 
Yükseklisans 22 131,64 
Doktora 4 132,38 

Çalışma Ahlakı Lise 73 124,03       2,274 0,51 
 Lisans 153 129,16   
 Yükseklisans 22 110,07   
 Doktora 4 160,13   

*p<0.05 

Araştırma grubunda yer alan yöneticilerin Eğitim durumu değişkenine göre Görev rol davranışı”, 
“İlişkisel rol davranışı”, “Çalışma ahlakı” boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (p>0.05).  

Tablo 6. Meslek değişkenine göre yöneticilerin “Görev rol davranışı”, “İlişkisel rol davranışı” , 
“Çalışma ahlakı” boyutları için  kruskal wallis testi sonuçları 

Faktörler Meslek N SO Chi-Square P 

Görev rol davranışı 

İş adamı 62 120,69 

1,721 ,63 
Özel Sektör 63 121,08 
Serbest Meslek 75 134,70 
Memur(Yönetici) 52 128,17 

İlişkisel rol davranışı 

İş adamı 62 131,20 

,781 ,85 
Özel Sektör 63 123,75 
Serbest Meslek 75 129,02 
Memur(Yönetici) 52 120,59 

  İş adamı 62      128,77       ,091 ,99 

Çalışma ahlakı Özel Sektör 63 125,06   
 Serbest Meslek 75 126,34   
 Memur(Yönetici) 52 125,77   

*p<0.05 

Araştırma grubunda yer alan yöneticilerin Meslek değişkenine göre Görev rol davranışı”, “İlişkisel rol 
davranışı” , “Çalışma ahlakı” boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).  
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Tablo 7. Kulüpdeki görev değişkenine göre yöneticilerin “Görev rol davranışı”, “İlişkisel rol davranışı” 
, “Çalışma ahlakı” boyutları için  kruskal wallis testi sonuçları 

 

Faktörler Klüp Görevi N SO Chi-Square P 

Görev Rol Davranışı 

Başkan 18 136,72 

2,483 0,64 
Başkan Yardımcısı 59 120,23 
Yönetim Kurulu Ü  68 125,93 
Ünvanlı yönetici 85 133,13 

 Yönetici 22 111,09   

İlişkisel Rol Davranışı 

Başkan 18 109,86 

3,742 0,44 
Başkan Yardımcısı 59 129,51 
Yönetim Kurulu Ü 68 134,51 
Ünvanlı yönetici 85 127,02 

 Yönetici 22 105,25   
Çalışma Ahlakı  Başkan 18 122,11   
 Başkan Yardımcısı 59 131,65 3,000      0,55 
 Yönetim Kurulu Ü 68 124,26   
 Ünvanlı yönetici 85 131,54   
 Yönetici 22 103,73   

*p<0.05 

Araştırma grubunda yer alan yöneticilerin kulüp görevi  değişkenine göre Görev rol davranışı”, 
“İlişkisel rol davranışı” , “Çalışma ahlakı” boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (p>0.05).  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına göre  Futbol kulüp yöneticilerin kadın yöneticilere karşı tutumlarının 
medeni durum, yaş, öğrenim durumu, kulüpdeki görevi ve meslek değişkenlerine göre farklılık 
bulunmamıştır. Sonuçlara göre sıra ortalamalarına bakıldığında “Görev rol davranışı”, “İlişkisel rol 
davranışı” , “Çalışma ahlakı” boyutlarında evli olan yöneticiler bekarlara göre kadın yöneticilere daha 
olumlu baktığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun nedeni olarak da bayanların evdeki sorumluluklarını 
yerine getirme, düzenliliklerinden dolayı evli erkeklerin çalışma hayatlarında da kadın aynı 
davranışları göstereceğini düşündüklerinden dolayı daha olumlu baktıkları düşünülebilir. Bekar olan 
yöneticilerin ise geleneksel toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını benimsemiş olmalarından dolayı daha 
olumsuz tutum sergiledikleri düşünülebilir (Swim 1995). Çelik (2008) kadın yöneticilere yönelik 
tutumları incelediği çalışmasında statü, çalışılan kurum, eğitim düzeyi ve yaş değişkenlerine tutumların 
farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır. Çalık ve ark (2012) çalışmalarında kadın yöneticilere karşı 
tutumun yaşa göre farklılık göstermediği sonucuna;  Baştuğ (2011) yaptığı çalışmada statü, çalışılan 
kurum, eğitim düzeyi ve yaş değişkenlerine göre tutumların farklılaşmadığını göstermiştir.Bu sonuçlar 
çalışmamızla paralellik göstermektedir. 

Kulüp yöneticilerinin ölçek boyutlarına verdiği cevapların ortalamalarına bakıldığında çalışma ahlakı 
boyutunun ortalamasının ilişkisel rol davranışı ve görev rol davranışı puan ortalamalarından yüksek 
olduğu bulunmuştur. Kulüp yöneticileri bayan yöneticilerin işlerinde çok daha titiz olabileceklerini 
düşünmektedirler. Çelik (2008) yaptığı araştırmada öğretmenler, yöneticiler  ve ilköğretim 
müfettişlerinin kadın yöneticilerin “çalışma ahlakı” boyutuna, diğer boyutlara göre daha yüksek 
puan verdiklerini belirtmiştir. “Çalışma ahlakı” boyutunda kadın yöneticilerin çalışkan, fedakâr 
,sorumluluk sahibi, planlı ve düzenli, gibi niteliklere sahip olduğunu ifade edilir. 

Araştırmanın en önemli bulgusu ise  18 futbol kulübünde  252 yöneticiye ulaşılmış ve ulaşılan bu 
yöneticiler arasında sadece 1 tane bayan yönetici bulunmaktadır. Bu da futbol kulüp yönetim 
yapılarının maskülen bir yönetim tarzında yapılandığının çok açık göstergesidir. Özel sektör olarak 
tanımlanan futbol kulupleri yönetiminde maddi güce sahip olanların  kulüp yönetiminde yer 
almasından dolayı kadın yöneticilere neredeyse hiç rastlanmamaktadır. Koca  (2011) Türkiye spor 
kurumlarında yaptığı araştırmada çalışanların %87.7’sini erkekler, %12.2’sini ise kadınların 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

 60  

  

oluşturduğunu ve aynı zamanda bu kurumlarda yöneticilerin %4.3’ünün kadın olduğu bulunmuştur. 
Bu sonuçlar kadınların spor örgütlerinde ne kadar az temsil edildiğini göstermektedir. Kadınların spor 
örgütlerinde üst düzey yönetim basamaklarına çıktıkça sayılarının azaldığı söylenebilir. Literatür 
incelendiğinde spor yönetim kademelerinde kadın temsilcilerin çok az sayıda olduğunu belirten 
çalışmalar bulunmaktadır (Smith &Wrynn, 2013);  Shaw & Hoeber, 2003; Shaw, 2006; Shaw & Slack, 
2002;Aycan, Z. (2004). Adler (1993) çalışmalarında  erkek egemen bir örgüt kültürünün kadınların 
başarısının önünde bir engel olduğunu belirtmiştir (Adler, 1993).  

Araştırmanın diğer bir sonucu olarak kendi özel çalıştıkları  işyerlerinde   kadın yönetici ile çalışma 
deneyimi olan yöneticiler, kadın yöneticilere karşı daha olumlu  tutum içerisindedirler. Bu algının 
nedeni olarak kadınların bir çok zorlukla başa çıkabildiklerini  işlerin doğru ve disiplinli yaptıklarını, 
çalışanlarla etkin iletişim sağladıklarına, şahit olduklarından daha olumlu tutum sergiledikleri 
söylenebilir. Bu sonuç spor kurumlarında  kadın yöneticilerin oranının artması ve kadınlarla çalışma 
deneyiminin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Aycan ve diğerlerinin (2012), kadın yöneticilere 
yönelik ölçek geliştirme çalışmalarında  kadın yöneticilerle çalışma deneyimi durumu ve çalışma tercihi 
ile pozitif korelasyon olduğu belirtilmiştir. Bu araştırmanın bulguları doğrultusunda bundan sonraki 
yapılacak çalışmalarda gençlik ve spor bakanığı, spor federsyonları, çeşitli spor branşlarına ait spor 
kulüpleri gibi  farklı spor kurumlarının yönetim kademelerine ve çalışanlarına bu araştırmaya yönelik 
çalışmalar yapılması önerilebilir. Araştırmanın en önemli bulgusu olan kadın yöneticilerle çalışan 
yöneticilerin onlara karşı daha olumlu tutum sergiledikleri göz önüne alındığında tüm spor ve sporla 
ilgili organizasyonların liderlik ve karar alma süreçlerinde, kadın antrenörlerin, danışmanların, 
yetkililerin ve yöneticilerin sayısının artırılmasına yönelik politika ve programların geliştirilmesi, 
sporda her düzeyde ve tüm işlevlerde ve rollerde kadınların katılımını arttırmak ; kadınların bilgi, 
deneyim ve değerlerinin sporun gelişimine katkıda bulunmasını sağlamak önerilebilir 
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BİLDİRİ NO 55: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ TÜRKİYE’NİN İTHALAT 
AKIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Tümtürk15 

 

Özet 

Bu çalışma, Türkiye’deki döviz kuru oynaklığının ithalat üzerindeki etkisini 1998:Q1-2017:Q1 dönemini 
ele alarak ARDL (Autoregressive-Distributed Lag) sınır testi (bound test) ve hata düzeltme modeli 
(ECM) ile incelemektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, döviz kurunun oynaklığının zaman 
içinde değişmesine olanak veren Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) modeli ile 
ölçülen döviz kuru oynaklığı ve ithalat değişkeni arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Ayrıca, teorik olarak beklentilere uygun şekilde reel efektif döviz kurlarında bir artış 
ithalatı olumlu etkilemektedir. Son olarak ise, yine teorik beklentilere uygun şekilde, Türkiye’nin milli 
gelirinde meydana gelecek bir artışın ithalat üzerindeki etkisi pozitif olmuştur.  

Anahtar Kelimeler : İthalat, Döviz Kuru Oynaklığı, Uzun Dönem Denge. 

Jel Kodları  : F10, F31 

 

THE IMPACT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON TURKEY’S IMPORT FLOWS  

Abstract 

This article investigates the impact of exchange rate volatility on export volumes in Turkey over the 
period of 1998:Q1-2017:Q1 by conducting autoregressive distributed lag (ARDL) bound testing 
approach and error correction representation (ECM). The volatilities of exchange rate is measured by 
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) model.  The results show that there is no 
statistically significant relationship between the exchange rate volatility and import volumes. In 
addition, an increase in real effective exchange rate reveals a significant positive impact on import 
volumes in line with theoretical expectations. Finally, an increase in national income produces positive 
effects on import as theory suggested. 

Key Words   : Import, Volatility of Exchange Rate, Long Run Equilibrium. 

Jel Codes       : F10, F31 

 

1. Giriş 

1973 yılında Bretton Woods sisteminin yıkılmasıyla birlikte, serbest döviz rejimleri oldukça 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu durum döviz kurları oynaklığının çok çeşitli makroekonomik 
değişkenler üzerinde etkilerinin analiz edilmesini gerekli kılmıştır. Bunlardan biri de döviz kuru 
oynaklığının dış ticaret üzerindeki etkisidir. Literatür daha çok döviz kuru oynaklığının ihracat akımları 
üzerindeki etkilerini incelerken, sözkonusu oynaklığın ithalat üzerindeki etkisi çok dikkate 
alınmamıştır. Genel olarak bakıldığında ise, sözkonusu etkinin yönü teorik olarak hala belirsizken, 
çeşitli ampirik çalışmalar farklı ülkelerde farklı sonuçlar elde etmişlerdir. Sözkonusu etkinin yönünün 
ne olduğu ise politika uygulayıcılar bakımından oldukça önemlidir. Örneğin, döviz kuru 
oynaklığındaki bir artış, ithalatçı ülkenin yapmış olduğu ithalat miktarını azaltıyorsa, bu durumda 
politika uygulayıcılar tamamen serbest bir döviz kuru rejimi ve merkez bankalarının müdahele 
etmediği bir kur rejimi belirlemek isteyeceklerdir. Ancak döviz kuru oynaklığı ile ithalat arasındaki 
ilişkinin yönü pozitif ise, bu durumda merkez bankası müdahalelerinin yaygın olduğu daha katı kur 
rejimleri uygulanabilecektir. 
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Döviz kurunun oynaklığı ve dış ticaret üzerindeki etkisini açıklamak üzere literatürde yer alan teorik 
çalışmaların en önemlilerinden bir tanesi Hooper ve Kohlhagen (1978) tarafından yapılmış ve firmaların 
risk algısı üzerine şekillendirilmiştir. Buna göre, eğer ticaret yapan firmalar riskten yeteri derecede 
kaçınıyorsa (risk averse) bu durumda artan oynaklık ticaret hacmini düşürecektir. Bunun nedeni ise 
“ikame etkisi” ile açıklanabilir. Buna göre, dış ticarete konu bir malın fiyatı kontratın yapıldığı sırada 
belirlenirken, ödeme mal teslim edildiğinde yapılır. Aradan geçen zaman içinde, döviz kurlarında 
oluşacak aşırı oynaklık elde edilecek kar düzeyi üzerinde belirsizlik yatattığından riskten sakınan 
firmalar ticaretten vazgeçme eğilimine girebilecektir. İşte döviz kuru oynaklığının ithalat üzerindeki bu 
olumsuz etkisi “ikame etkisi” tarafından ortaya çıkar. Ancak ikame etkisi, ithalat yapan firmanın 
karşılaşacağı tek etki değildir. Buna göre, yüksek döviz kuru oynaklığı sonucu ikame etkisinin yarattığı 
ithal malının talebindeki azalma ithal malından beklenenen marjinal faydayı arttıracaktır. Bu durumda 
ithalat yapan firma ithalat miktarını arttırma yoluna gidebilecektir. Dolayısıyla, döviz kuru oynaklığı 
ile ithalat miktarı arasında ikame etkisini takiben, pozitif yönlü bir ilişki de ortaya çıkabilecektir. İşte 
karşılaşılan net etkinin büyüklüğü, döviz kuru oynaklığının ithalat üzerindeki etkisinin yönünü 
belirleyecektir. Sonuç olarak Arize, Osang and Slottje (2000) tarafından belirtildiği üzere “döviz kuru 
oynaklığının dış ticaret üzerindeki etkisi gözlemsel bir konudur çünkü teori tek başına döviz kuru 
oynaklığı ve dış ticaret arasındaki ilişkinin yönünü belirleyememektedir” (s.11).  ”  

Bu çalışma, Türkiye’deki döviz kuru oynaklığının ithalat üzerindeki etkisini 1998:Q1-2017:Q1 dönemini 
ele alarak ARDL (Autoregressive-Distributed Lag) sınır testi (bound test) ve hata düzeltme modeli 
(ECM) ile incelemektedir. Dolayısıyla, literatürdeki yaygın eğilim olan döviz kuru oynaklığı- ihracat 
ilişkisi yerine döviz kuru oynaklığı- ithalat ilişkisini ele alınacaktır. Döviz kuru oynakliği ise, döviz 
kurunun oynaklığının zaman içinde değişmesine olanak veren Autoregressive Conditional 
Heteroskedasticity (ARCH) modeli ile ölçülecektir.  

Çalışma aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır. İkinci bölüm ithalat ve döviz kuru oynaklığı ilişkisini 
araştıran ampirik ve teorik çalışmaları özetlerken; üçüncü bölüm, kullanılan model ve istatistiki method 
ile kullanılan veri setini içermektedir. Dördüncü bölüm analiz sonuçlarını verirken, son bölüm ise özet 
ve sonuç kısmını verecektir. 

2. Literatür  

Literatür dış ticaret-döviz kuru oynaklığı ilişkisini ithalat üzerinden inceleyen çalışmalar genel olarak 
çok fazla olmamakla birlikte bu bölümde, sözkonusu çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. 

Akhtar ve Spence-Hilton (1984), ABD ve Almanya için yaptıkları çalışmada, döviz kuru oynaklığının 
Almanya’nın reel ithalatında negatif ve istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olduğunu; ABD’nin ithalat 
hacmi üzerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmadığını tespit etmişlerdir. Choudry ve 
Hassan (2015), döviz kuru oynaklığının İngiltere’nin üç farklı gelişmekte olan ülkeden (Brezilya, Çin ve 
Güney Afrika) ithalatı üzerine etkisini ARDL methodunu kullanarak incelemişlerdir. Yazarlar, 
İngiltere’nin ithalatı ve döviz kuru oynaklığı arasında istatistiki olarak anlamlı negatif bir ilişki 
bulmuşlardır. Anderton ve Skudelny (2001) euro bölgesi için ithalat fonksiyonunu tahmin etmiş ve 
ithalatçıların riskten kaçınmaları durumunda (risk aversion), döviz kuru oynaklığının bazı ülkeler 
arasındaki ithalatı olumsuz, bazı ülkeler arasındaki ithalatı ise olumlu etkilediği sonucuna varmışlardır. 
Caporal ve Doorodian (1994) GARCH modelini kullanarak döviz kuru oynaklığını ölçdükleri 
çalışmalarında, döviz kurlarındaki belirsizliğin ABD’nin Kanada’dan yaptığı ithalatı olumsuz 
etkilediğini ortaya koymuşlardır. Diğer taraftan Gotur (1985), Daly (1997), Mckenzie ve Brooks (1997) 
yaptıkları çalışmalarda döviz kuru oynaklığının ihalatı arttırdığına dair bulgulara ulaşmışlardır.  

Arize (1998), Johansen eşbütünleşme analizi kullandığı çalışmasında, ABD’nin ithalatını incelemiş ve 
döviz kuru oynaklığının negatif bir etki yarattığı sonucuna ulaşmıştır.  Senadza ve Diaba (2017), panel 
veri seti kullanarak yaptıkları çalışmada, 1993-2014 dönemi için Sub-Saharan Afrika ülkelerini 
incelemişler ve döviz kuru oynaklığının ithalat üzerinde anlamlı bir ilşkisini bulamamışlardır. Wong, 
Mun Ho, ve Dollery (2012), yaptıkları çalışmada döviz kuru oynaklığı ve ABD ve Malezya ithalat 
fonksiyonları arasındaki hem linear hem de nonlinear ilişkileri araştırmışlardır. Bulguları ise bu iki 
değişken arasında nonlinear bir ilişki olduğunu göstermiştir. Arize ve Shwiff (1998), 1973-1995 yılları 
arasında G7 ülklerini baz alarak yaptıkları çalışmada Johansen’in eşbütünleşme analizini kulanmışlar 
ve Kanada dışındaki ülkeler için anlamlı negatif sonuçlar bulurlarken, Kanada için ilişki pozitif yönlü 
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olmuştur. Sweidan (2013), 1976-2009 zaman dilimini içeren çalışmasında, Ürdün için döviz kuru 
oynaklığı ithalat ilişkisini incelemiş ve sadece kısa dönem ilişkinin varlığını tesbit edebilmiştir. 

 Döviz kuru oynaklığı ithalat ilişkisini Türkiye için imceleyen çalışmalar da mevcuttur. Sendilmen ve 
Celik (2017), yaptıkları çalışmada reel efektif döviz kuru oynaklığı ile Türkiye-ABD dış ticaretini ARDL 
yöntemini kullanarak incelemişlerdir. Türkiye’nin ABD’ye olan ithalatında en önemli etkinin döviz 
kuru oynaklığı değil Türkiye’nin sanayi üretim endeksinin olduğu sonucuna varmışlardır. Kılıç ve 
Yıldırım (2015), çalışmalarında sektörel reel efektif döviz kuru oynaklığının Türkiye’nin ithalatı 
üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. İmalat sanayi sektör verileri kullanılarak yapılan analiz sonuçları, 
2005-2012 yılları arasındaki döviz kuru oynaklığının, ithalat hacmini istatistiki olarak anlamlı bir şekilde 
etkilemediğini ortaya koymuştur. Sarı (2010) ise yaptığı çalışmada, Türkiye için kur oynaklığı ithalat 
ilişkisini incelemiş; döviz kurunun oynaklığını ise Markov Switching ARCH yöntemi ile belirlemiştir. 
Analiz sonucunda, döviz kuru belirsizliğinin ithalat miktarını olumsuz olarak etkilediği sonucuna 
ulaşılmılştır. Erdal, Erdal ve Esengün (2012), reel döviz kuru oynaklığının Türkiye’nin tarımsal mal 
ithalatı üzerine olan etkilerini 1995-2007 dönemini ele alarak araştırmışlardır. Sonuç olarak ise, döviz 
kurundaki oynaklığın uzun dönemde tarımsal ithalatı negatif etkilediğini belirtmişlerdir. 

3. Model ve Tahmin Yöntemi 

Döviz kurunun hem düzey hem de oynaklığının Türkiye’nin uzun dönem ithalat fonksiyonu 
üzerindeki etkisini ölçmek için literatürde oldukça yaygın olarak kullanılan aşağıdaki ithalat 
fonksiyonu kullanılacaktır: 

                 Mt=b0+b1log Yt, +b2 RERt+b3VOLt+ νt                                                      (1) 

Bu denklemde reel ithalat miktarı (Mt), ithalatçı ülke olan Türkiye’nin reel milli gelirinin (Yt), reel efektif 
döviz kurunun (RERt) ve son olarak da döviz kuru oynaklığının (VOLt) bir fonksiyonu olarak ifade 
edilmektedir. Dikkat edildiği üzere ithalat miktarı, hem döviz kuru oynaklığına hem de reel effektif 
döviz kurunun cari değerine bağlıdır. Son olarak νt ise regresyondan elde edilen hata terimidir. 
Literatürde, sağ taraf değişkenlerinden ilk ikisinin, Yt, ve RERt, sahip olacakları işaret hakkında herhangi 
bir tartışma yoktur. Ulusal gelirdeki bir artış ithal mallarına olan talebi de arttıracağından dolayı b1 
katsayısı pozitif beklenmektedir. Ek olarak, reel döviz kurunda meydana gelecek artış ulusal para 
biriminin reel olarak değer kazanması anlamına geldiğinden dolayı b2 katsayısı da pozitif 
beklenmektedir. Diğer taraftan, döviz kurunda ki oynaklığın ithal mallarına olan etkisi ise giriş 
bölümünde de ifade edildiği üzere, henüz üzerinde anlaşılan bir husus değildir. Dolayısıyla, b3 katsayısı 
pozitif veya negatif olabilecektir. Son olarak tüm değişkenlerin logaritmik dönüşümü yapılmıştır. 

Bu çalışmada, Pesaran ve Shin (1998) and Pesaran, Shin, ve Smith (2001) tarafından önerilmiş ARDL 
sınır testi ve hata düzeltme modeli kullanılacaktır. Böylece, hem eşitlik (1) deki bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasında herhangi bir uzun dönem ilişkinin (eşbütünleşme) varlığı test edilecek hem de 
uzun dönemde katsayıların alacağı değerler tahminlenmeye çalışılacaktır. Ancak öncelikle, (1) nolu 
eşitliğin aşağıdaki (2) numaralı eşitlikte olduğu gibi hata düzeltme modeli şekline getirilmesi 
gerekmektedir: 

∆Mt=c0-αECMt-1 +∑ 𝐜𝐢
𝐌𝐩

𝐢=𝟏 ∆Mt-i+∑ 𝐜𝐢
𝐘𝐪𝟏

𝐢=𝟎 ∆Yt-i+∑ 𝐜𝐢
𝐑𝐄𝐑𝐪𝟐

𝐢=𝟎 ∆𝐑ERt-i+∑ 𝐜𝐢
𝐕𝐎𝐋𝐪𝟑

𝐢=𝟎 ∆VOLt-i+et       (2) 

ECMt-1= ρ1Mt-1-ρ2Yt-1-ρ3RERt-1-ρ4VOLt-1 

Burada α uyarlama hızı katsayısı (speed of adjustment coefficient), ECMt-1 hata düzeltme terimi olarak 
adlandırılır. Gecikmesi alınmış düzey değişkenlerinin katsayıları ρ1, ρ2, ρ3, ve ρ4 katsayıları ise uzun 
dönem tahmin katsayılar olacaktır16. Eşitlik (2)’de yer alan p, q1, q2 and q3 değerleri ise, her bir 

                                                        
16 ρ2, ρ3, ve ρ4 katsayıları ρ1 üzerinden normalize edilcektir. Bununla birlikte, ARDL hata düzeltme modeli döviz kuru 

oynaklığının, döviz kuru düzeyinin ve ülke reel milli gelirinin ithalat üzerindeki kısa dönem etkilerini de (sırasıyla 𝑐𝑖
𝑉𝑂𝐿, 𝑐𝑖

𝑅𝐸𝑅 , 𝑐𝑖
𝑌  

katsayıları) ortaya koyabilmektedir. Ancak, birçok çalışmada bu katsayılar istatistiki olarak anlamsız çıkmakta, anlamlı çıkt ığı 
durumlarda ise işaretleri iktisadi beklentilere zıt olabilmektedir. Bu nedenle birçok çalışmada, kısa dönem etkilerin belirli bir 

kalıbı takip etmediği sonucuna ulaşılmıştır. (Bahmani-Oskooee ve Gelan (2018), Huchet-Bourdon ve Korinek (2011)). Ayrıca, 
ihracatçı firmalar döviz kuru riskini kısa dönemde forward piyasalar aracılığıyla bertaraf edebilirlerken, uzun dönemde bu çok 
daha maliyeli olacaktır (Perée and Steinherr (1989)). Tüm bu nedenlerden dolayı literatür daha çok uzun dönemli etkilere 

yoğunlaşmıştır. 
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değişkenin gecikmeli farkları için kullanılan optimum gecikme sayıları olup, ilgili gecikme değerleri 
literatürde Akaike (1973) (AIC), Schwarz-Bayesian (1978) (SBIC) bilgi kriterleri ile belirlenmektedir. 
Hata düzeltme modelinin mantığı son derece basittir: eğer ithalatın cari veya kısa dönem toplam miktarı 
(Mt) yine ithalatın uzun dönem değerine- ki bu değer (1) numaralı eşitliğin sağ tarafındaki değişkenlerin 
linear bir kombinasyonunu ifade eder- herhangi bir nedenle eşit olmadığında, kısa dönem ithalat 
kendini uyarlayacak ve uzun dönem denge değerine doğru yakınsayacaktır. Bu eşitlenmenin ne kadar 
zaman alacağı ise, α katsayısnın modelden tahmin edilen büyüklüğüne bağlı olacaktır. 

Bu çalışmada, ARDL sınır testi ve hata düzeltme modelinin kulanılmasının beraberinde getirdiği çeşitli 
pratik avantajlar söz konusudur. Öncelikle, uzun dönem eşbütünleşme ilişkisinin varlığı hata düzeltme 
modeli ile kolayca analiz edilebilir. İkinci olarak, ARDL modelinde değişkenlerin sıfırıncı ya da birinci 
dereceden bütünleşik olup olmadıklarını belirlemek için gerekli testlere ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla, 
sıfırıncı veya birinci dereceden bütünleşik değişkenler aynı eşitlik üzerinden tahmin edilebilirler. 
Üçüncüsü, geleneksel Johansen (1988) methodolojisi denklem sistemi içinde çalışırken, ARDL methodu 
basit tek denklemli bir zaman serisi kurulumuna sahiptir. Dördüncüsü, örnek uzunluğunun çok geniş 
olmadığı durumlarda çok daha etkin tahminleyiciler üretmektedirler.  Son olarak ise, ARDL modelinde 
farkları alınmış kısa dönem dinamiklerin kullanılması muhtemel bir dışsallık ve seri korelasyon 
problemine karşı çözüm sunabilmektedir17.  

Uzun dönem ithalat fonksiyonundaki ilişkileri, hata düzeltme modeli ile tahmin etmenin ilk adımı 
ARDL sınır testi yaklaşımı ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin 
olup olmadığını araştırmaktır. Buna göre eşnütünleşmenin varlığı için (2) numaralı eşitlik öncelikle 
basit OLS ile tahmin edilir ve gecikmeli düzey değişkenlerin katsayılarının sıfıra eşit olduğunu söyleyen 
yokluk hipotezi ρ1= ρ2= ρ3=ρ4=0 -ki aynı zaman da eşbütünleşmenin olmadığını ifade eder- 
eşbütünleşmenin olduğunu söyleyen alternatif hipoteze ρ1≠ ρ2≠ρ3≠ρ4≠0 karşılık test edilir. Ancak 
geleneksel F testi ARDL yaklaşmında uygulanamayacağından, Pesaran vd. (2001) alt ve üt kritik sınırlar 
(bounds) adı verilen iki farklı kritik değer rapor etmişlerdir.  Buna göre eşbütünleşmenin varlığı, ARDL 
yaklaşımından hesaplanan F değerinin, kritik üst sınır değerinden yüksek olmasını gerektirir. Eğer 
hesaplanan F değeri, kritik alt sınır değerinin altındaysa eşbütünleşme yoktur denir. Son olarak 
hesaplanan F değeri, alt ve üst kritik değerlerinin arasında ise test sonuçsuz kalacaktır. 

Eşbütünleşme ilişkisinin varlığının ARDL sınır testi yaklaşımı ile belirlenmesinden sonra, (2) numaralı 
eşitlikteki uzun dönem katsayılar tahminlenebilir. Bununla birlikte negatif ve istatistiki olarak anlamlı 
bir hata düzeltme katsayısının varlığı bir yandan uzun dönemli bir ilişkisinin varlığını doğrularken, 
diğer yandan uzun dönem denge değerine hangi hızla yaklaşılacağının göstergesi olacaktır. Son olarak 
ise, ARDL hata düzeltme modelinin veri setine ne kadar uyumlu olduğunu test edebilmek için tahmin 
sonrası bazı diagnostik testleri yapılacaktır. Bunlar, hataların otokorelasyona sahip olup olmadığını test 
eden Breusch–Godfrey Lagrange Multiplier Testi, Ramsey (1969) tarafından önerilen ve modelin linear 
olarak doğru kurgulanıp kurgulanmadığını linear olmayan alternatif spesifikasyona göre test eden 
Ramsey Reset testi, ve hata terimlerinin sabit bir varyansa sahip olup olmadığını test eden White (1980) 
heteroskedastisite testleridir. 

3.1. Veri Seti 

Bu çalışmada Türkiye’nin reel ithalatı ile Türkiye’nin reel milli gelirinin, reel efektif döviz kurunun ve 
döviz kuru oynaklığınin arasındaki ilişki, 1998:Q1-2017:Q1 dönemini kapsayan çeyreklik verilerle 
tahmin edilecektir. Real ithalat verisi, TCMB’den elde edilen nominal ithalat verisinin Amerikan 
Merkez Bankası Veri Bankası (FRED)’ndan elde edilen 2010=100 bazlı GSYİH Deflatör verisi ile 
reelleştirilmesi sonucu elde edilmiştir. Reel GSYİH verisi ise, TCMB’den elde edilen nominal GSYİH 
verisinin yine FRED’den elde edilen 2010=100 bazlı GSYİH Deflator verisi ile reelleştirilmesi sonucu 
elde edilmiştir. Son olarak reel efektif döviz kuru (2010=100) verisi ise yine FRED’den elde edilmiştir. 

3.2. Döviz Kuru Oynaklığının Ölçümü 

                                                        
17 ARDL hata düzeltme modelinde bazı açıklayıcı değişkenlerin muhtemel dışsallığı varsayımı altında, Pagan ve Ullah (1988) 
tarafından önerilen araç değişkenleri (instrumental variables)  kullanılmaktadır. Bu araç değişkenleri ise sabit katsayısı, b ir 

gecikmeli hata düzeltme katsayısı (ECMt-1) ve bilgi kriterine göre belirlenecek sayıda gecikmesi farkları alınmış açıklayıcı 
değişkenlerdir.  
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Yukarıdaki (2) numaralı eşitliğin tahmin edilebilmesi için döviz kuru oynaklığı değişkenliğinin modele 
eklenmesi gerekmektedir. Literatüre bakıldığında döviz kuru oynaklığını tahmin etmede kullanılan 
çeşitli ölçüler görülebilmektedir. Bunlardan en yaygınları ise döviz kuru değişkeninin birinci farklarının 
standart sapmaları, hareketli standart sapmalar yöntemi ve son olarak da ARCH/GARCH 
modellemesine dayanan şartlı oynaklık veya şartlı varyans yaklaşımlarıdır18.  Ancak bunlardan 
hanginin döviz kuru oynaklığını modellemede en etkin yöntem olduğu oldukça tartışmalıdır. Bu 
çalışmada ise ARCH yötemine dayalı döviz kuru oynaklığı ölçüsü kullanılacaktır. ARCH modeli, Engle 
(1982) tarafından önerilmiş olup, gelecek dönem ait oynaklık geçmiş dönem oynaklıklarının bir 
fonksiyonu olarak değerlendirilmektedir. ARCH veya genelleştirilmiş ARCH model (GARCH) özellikle 
finansal zaman serilerinde çok sık olarak görülen oynaklık kümelenmesini19 (volatility clustering) 
modellemede oldukça yaygın olarak kullanılmaktadırlar20. Bu çalışmada döviz kuru uynaklığını 
ölçmek için kullanılacak genel bir ARCH(m) modeli aşağıdaki gibi olacaktır: 

       ∆𝑹𝑬𝑹𝒕 = 𝒙𝒕𝜷+𝜺𝒕                                                                                                                                                                                             (3) 

                𝛔𝐭
𝟐 = 𝛄𝐜 + 𝛄𝟏𝛆𝐭−𝟏

𝟐 + 𝛄𝟐𝛆𝐭−𝟐
𝟐 + ⋯ + 𝛄𝐦𝛆𝐭−𝐦

𝟐                                                                        (4) 

                                            𝜺𝒕~𝑮𝑬𝑫(𝟎, 𝝈𝒕
𝟐 , µ) 

Burada εt hata terimini, 𝛾𝑖 ise ARCH parametrelerini temsil etmektedir. ARCH modeli şartlı ortalama 
(3) ve şartlı varyans (4) eşitliklerinin bir kombinasyonudur. µ, Genelleştirilmiş Hata Dağılımına 
(Generalized Error Distribtion (GED)) ait şekil parametresidir. Burada dikkat edilecek hususlardan en 
önemlisi ise hata teriminin şartlı dağılımının ne olacağıdır. Uygulamada pek çok finansal zaman serisi 
leptokurtic bir dağılıma sahip olmaktadır; diğer bir değişle, aşırı uçlarda yer alan değerlere normal 
dağılıma göre çok daha sık karşılaşılacak ve dağılımın kuyruk bölgesi daha şişkin olacaktır. Bu 
durumda kuyruk bölgesi daha yayvan olan ve sıfır değerine normal dağıma göre asimptotik olarak çok 
daha yavaş yaklaşan GED dağılımını kullanmak, normal dağılama göre daha makul olabilecektir21. Eğer 
şekil parametresi ikiden küçük ise, bu durumda GED dağılımının kuyruk bölgesi normal dağılıma göre 
daha yayvan olacaktır. Dolayısıyla kullanılan GED dağılımının uygun olup olmadığına ARCH(m) 
modelinin tahmininden elde edilen şekil parametresine bakarak karar vermek mümkündür. Bu 
çalışmada şartlı volatilite (4) nolu eşitliğin tahmini ile elde edilecektir. Son olarak ise (4) nolu eşitlikte 
yer alan karesi alınmış hata terimleri için optimum gecikme uzunluğu (m) likelihood ratio test ile 
belirlenecektir. 

4. Analiz Sonuçları  

Tablo 1, durağan olmayan döviz kuru serisini durağan hale getirmek için birinci farkı alınmış halinin 
tanımlayıcı özet istatistiklerini sunmaktadır22. Dikkat edilirse birinci farkı alınmış döviz kuru serisi 
ARCH modelinin genel özelliklerini taşımaktadır.  Aşırı kurtosis ve negatif skewness bunlara örnek 
gösterilebilir23. Ayrıca normallik testi için uygullanan Shapiro-Wilk (1965) W test sonuçları serinin 
normal dağılmadığını göstermektedir. Son olarak uygulanan Engle (1982) ARCH-LM test sonuçları da 
serinin ARCH etkisi taşıdığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, Westerfield (1977) ve Hsieh (1989) 
tarafından da belirtildiği gibi, leptokurtic dağılıma sahip finansal değişkenler volatilite kümelenmesi  
gösterme eğilimindedirler ve ARCH/GARCH modelleri bu tür değişkenleri modellemde son derece 

                                                        
18 Literatürdeki farklı ölçülere ait çalışmalar için Mckenzie (1998), Huchet-Bourdon and Korinek (2011), Arize vd.(2000), Nicita 
(2013), Sauer and Bohara (2001), Hall, Hondroyiannis, Swamy, Tavlas ve Ulan (2010) incelenebilir. 
19 Oynaklık kümelenmesi zaman serilerinde meydana gelen büyük (küçük) bir değişmenin yine büyük (küçük) bir değişme 
tarafından takip edileceğini belirtir ve literatürde ilk defa Mandelbrot (1963) tarafından kullanılmıştır . 
20 Örneğin, Pozo (1992), Dorodian (1999), Wang ve Barrett (2007), Rahmatsyah, Rajaguru, and Siregar (2002), Hall vd. (2010), 
Kroner ve Lastrapess (1993), McKenzie ve Brooks (1997), Mckenzie (1998) ARCH/GARCH modeli ile döviz kuru oynaklığını 
ölçmüşlerdir. 
21 Normal dağılımdan daha kalın kuyruklara sahip diğer dağılımlar ise Laplace ve Student-t dağılımlarıdır. Örneğin,  Student-t 
dağılımı serbestlik dercesi sonsuza yaklaştıkça normal dağılıma yakınsamaktadır.  
22 Reel effektif döviz kurunun durağan olmadığını gösteren Augmented Dickey-Fuller (ADF) (1979) ve Phillips-Perron (1988) 
birim kök test sonuçları Ek-A kısmında yer almaktadır. Sonuçlar trend, hem trend hem sabit ve son olarak da hiçbiri olmak üzere 

üç değişik duruma göre verilmiştir 
23 Aşırı kurtosis dağılımın kuyruk bölgesinin normal dağılımıdan daha şişman olduğunu belirttir. Kurtosis değeri üçten büyük 
olan dağılımlar “leptokurtic” olarak adlandırılır ve bu tür dağılımlar normal dağılıma göre kuyruk bölgelerinde daha fazla aykırı 

değer barındırır. Negatif skewness ise sol kuyruk bilgesinde sağ kuyruk bölgesine göre daha fazla aykırı değer olduğunu ifade 
eder. 
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başarılıdır. Tüm bu ön bulgulardan çıkarılacak sonuç, Türkiye’nin döviz kuru oynaklığını ölçmede 
ARCH/GARCH temelli modellerin oldukça uygun olacağını göstermektedir. 

Tablo 1: Tanımlayıcı Özet İstatistikler 

 Türkiye 

Skewness -0.232 

Kurtosis 4.432 

Shapiro-Wilk W Test İstatistika 0.97*** 

ARCH-LM Test İstatistikb  6.568* 

Not: :  *** %10 önem seviyesini; **  %5 önem seviyesini; * ise %1 önem seviyesini ifade etmektedir. 

a Yokluk hipotezi serinin normal dağıldığını ifade eder. 

b Engle (1982) ARCH-LM testi için yokluk hipotezi  serinin ARCH etkisi taşımadığını iafade eder. 

Bu çalışmada kullanılan ARCH modeli, basit birinci dereceden ARCH modeli olup, ARCH(1) şeklinde 
gösterilecektir24.Tablo 2 ise ARCH(1) modelinden elde edilen tahmin değerlerini ve tahmin sonrası 
diagnostic test sonuçlarını vermektedir. Buna göre ρ, log-likelihood yakınsamasının sağlanması için 
gerekli iterasyon sayısıdır. Ln L ise log-likelihood fonksiyonunun değerini vermektedir. ARCH-LM test 
sonucu ise, ARCH modelinden elde edilmiş hata terimlerinde, ARCH etkisinin olmadığını söyleyen 
yokluk hipotezinin reddedilemeyeceğini belirtmektedir. Son olarak, GED dağılımına ait ikiden düşük 
şekil parametresi (µ), GED dağılımının normal dağılıma göre daha şişkin kuyruklara sahip olduğunu, 
dolayısıyla (3) nolu şartlı ortalama regresyon hata teriminin şartlı dağılımı olarak GED dağılımını 
kullanmanın uygunluğunu ifade etmektedir. Tüm bu sonuçların ortaya çıkardığı durum ise, oynaklığı 
ölçmek için kullanılan (4) numaralı ARCH(1) modeli şartlı varyans eşitliğinin veri setine oldukça iyi 
uyum göstermesidir. 

Tablo 2: ARCH(1) Tahmin Sonucu; Şartlı Varyans Tahmin Değerleri 

 Tahmin Sonuçları 

ARCH(1)  0. 593 *** 

Sabit 0.0004** 

ρ 9 

ln L 173.776 

µ 1.115 

ARCH LM Test İstatistik  0.019 

Not:  *** %10 önem seviyesini; **  %5 önem seviyesini; * ise %1 önem seviyesini ifade etmektedir. 

  

                                                        
24 Aslında döviz kuru oynaklığı elde edilirken (4) nolu eşitliğe şartlı gecikmeli varyans değerleride eklenerek genelleştirilmiş 
ARCH veya GARCH modelinden hareket edilmiş; ancak, likelihood ratio test sonucu ARCH(1) modelinde karar kılınmıştır.  
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Tablo 3: ARDL Sınır Testi ve Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 

ARDL ECM için 
Optimum Gecikme Uzunluklarıa 

 
ARDL(1,4,4,0)  

α -0.508* 

Y  1.109* 

RER 0.352** 

VOL -0.030 

F İstatistikb 9.928* 

Düzeltilmiş R2 0.692 

 
Breusch-Godfrey LM Test Istatistikc 

L=1 1.251 

L=4 7.963 

L=8 13.200 

L=12 17.870 

Ramsey’s Reset Test İstatistikd 0.768 

White Test  
İstatistik e 

74.00  

Not:  *** %10 önem seviyesini; **  %5 önem seviyesini; * ise %1 önem seviyesini ifade etmektedir. 

a Hata düzeltme modeli için optimum gecikme uzunluğu SBIC ile belirlenmiştir. 

b Alt ve üst limit kritik değerler sırasıyla %1 önem düzeyinde 4.29 ve 5.61’dir. Yokluk hipotezi ise 
eşbütünleşmenin olmadığını ifade eder. 

c Breusch-Godfrey LM testi için yokluk hipotezi otokorelasyon olmadığını ifade eder. Test istatistik 
değerleri farklı dereceden gecikme düzeyine (L) veya serbestlik dercesine göre verilmiştir.  

d Ramsey (1969) Reset testi için yokluk hipotezi model spesifikasyonunun yanlış olmadığını ifade eder.  

e White (1980) değişen varyans testi için yokluk hipotezi hataların sabit varyansa sahip olduğunu ifade 
eder. 

 

ARCH(1) modeli yardımıyla döviz kuru oynaklığının (VOLt) elde edilmesinden sonra,  (2) no’lu ARDL 
hata düzeltme modelinden, ARDL sınır testi ve uzun dönem tahmin sonuçları elde edilebilir. Tablo 3, 
söz konusu F istatistiğini, uzun dönem katsayılarını ve tahmin sonrası bazı diagnostik test sonuçlarını 
içermektedir. İlk olarak ARDL hata düzelme modelinden hesaplanan F istatistiği kritik üst sınır 
değerinden daha yüksektir.Yani, ARDL sınır testi sonuçları eşbütünleşme ilişkisinin varlığını işaret 
etmektedir. Ayrıca, α katsayısı düzgün çalışan bir hata düzeltme modelinden beklendiği gibi negatif ve 
istatistiki olarak anlamlıdır. Hata düzeltme katsayısının büyüklüğü ise bize uzun dönem dengeye ne 
hızda yaklaşacağımız hakkında bilgi verir. Yani, kısa dönemde meydana gelen bir şok karşısında, uzun 
dönem ithalat denge düzeyinden sapmanın yaklaşık %50’si kendini ilk çeyrekte düzeltmektedir. Bu 
durumda, uzun dönem denge düzeyinden sapma yaklaşık 6 ay içinde ortadan kalkacaktır. 
Eşbütünleşme ilişkisi doğrulandıktan sonra, ithalat fonksiyonuna ait hata düzeltme modelinin iyi 
çalışıp çalışmadığının, tahmin sonrası diagnostik testler yardımıyla konrol edilmesi gerekmektedir. 
Öncelikle, hata düzeltme modelinin düzeltilmiş belirlilik katsayısı (R2) görece oldukça yüksektir. 
İkincisi, White (1980) testi sonuçları, hata düzeltme modelinden elde edilen hata terimlerinin 
varyansının sabit olduğunu belirten yokluk hipotezinin reddedilemediğini ifade etmektedir. Diğer 
taraftan, Ramsey (1969) Reset test sonuçları, model spesifikasyonunun yanlış olmadığını gösterirken, 
Breuch-Godfrey test sonucu ise hata düzeltme modelinden elde edilen hata terimlerinde otokorelasyon 
olmadığını ortaya koymaktadır. Tüm diagnostik testlerin ortaya çıkardığı sonuç ise, ARDL hata 
düzeltme modelinin Türkiye için elde edilen veri setine oldukça uygun olduğudur. 
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Tablo 3 ayrıca uzun dönem tahmin değerlerini de vermektedir. Öncelikle döviz kuru oynaklık değişkeni 
negatif bir işaret taşımakta, yani oynaklık artışı ithalatı olumsuz etkilemektedir. Ancak katsayı istatistiki 
olarak anlamsızdır. Diğer bir değişle, oynaklık ve ithalat değişkeni arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. İkincisi, teorik olarak beklentilere uygun şekilde döviz kurlarında bir artış ithalatı 
olumlu etkilemektedir. Son olarak ise, yine teorik beklentilere uygun şekilde Türkiye’nin milli gelirinde 
meydana gelecek bir ertışın ithalat üzerindeki etkisi pozitif olmuştur. Özetlemek gerkeirse, Türkiye’de 
ithalatı etkileyen faktörler ülkenin milli gelir düzeyi ve döviz kuru düzeyidir, döviz kuru oynaklığı ise 
ithalat üzerinde etkili değildir. 

5. Sonuç  

Döviz kuru oynaklığı ve dış ticaret arasındaki ilişkiyi açıklayan çalışmalar daha çok döviz kuru 
oynaklığı ve ihracat ilişkisi üzerine yoğunlaşmışken, bu çalışma döviz kuru oynaklığının ithalat 
üzerindeki etkisini Türkiye örneği üzerinden 1998:Q1-2017:Q1 dönemini ele alarak ARDL sınır testi ve 
hata düzeltme modeli ile incelemektedir.  Döviz kuru oynaklığını ölçmek için ise oynaklığın zaman 
içinde değişmesine olanak kılan ARCH modeli kullanılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, 
değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığı saptanmıştır. Yani, uzun dönem ithalat 
miktarından herhangi bir kısa dönem sapma karşısında sistem kendiliğinden dengeye gelmesini 
sağlayan piyasa güçleri mevcuttur. İkinci olarak, döviz kuru oynaklığı ile ithalat arasında istatistiki 
olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Diğer taraftan, teorik beklentilere uygun şekilde, reel döviz 
kurunda meydana gelecek bir artış ithalatı arttırken, reel milli gelirde meydana gelen bir artışta yine 
ithalatı arttırmaktadır. Buradan çıkarılacak en önemli sonuç ise reel gelirdeki artışların ithalatı etkileyen 
en önemli unsur olduğudur. Bu durumda yapılması gereken ise, marjinal tüketim eğilimini azaltacak 
ve tasarruları arttıracak tedbirlerin alınması ve ithal mallara olan talebin düşürülmesidir. Bu çalışma 
ayrıca ileride yapılacak çalışmalar hakkında da bazı fırsatlar sunmaktadır. Özellikle, ithalat ve döviz 
kuru oynaklığı ilişkisinin gelişmekte olan ülkeler için geniş bir panel veri seti kullanılarak analizi, bu 
konudaki çalışmaların oldukça kısıtlı da olması değerlendirildiğinde önemli olabilecektir.    
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EK-A 

Tablo A1: Reel Efektif Döviz Kuru, ADF ve Phillips-Perron Birim Kök Testleri 

Model ADF Test İstatistik 
(Kritik Değer) 

Phillips-Perron Test İstatistik 
(Kritik Değer) 

 
 
RER 

Trend ve Sabit -2.738 
(-3.474) 

-2.338 
(-3.473) 

Sabit 
 

-2.891 
(-2.909) 

-2.604 
(-2.908) 

Hiçbiri 
 

-0.068 
(-1.950) 

-0.152 
(-1.950) 

Gecikme Sayısı 1 3 

 
 
∆𝑹𝑬𝑹 

Trend ve Sabit 
 

-8.340 
(-3.471) 

-8.419 
(-3.471) 

Sabit 
 

-8.244 
(-2.907) 

-8.279 
(-2.907) 

Hiçbiri 
 

-8.297 
(-1.950) 

-8.344 
(-1.950) 

Gecikme Sayısı 0 3 

Not: ADF ve Phillips-Perron testleri için yokluk hipotezi birim kökün varlığını ifade eder. ADF testinde 
optimum gecikme uzunluğu için SBIC bilgi kriteri kullanılmıştır. Parantez içindeki kritik değerler %5 
önem seviyesine göre rapor edilmiştir. Phillips-Perron testi otokorelasyonun varlığını dikkate alan 
Newey-West (1987) standart hatalarını kullanır ve ilgili Newey-West gecikme uzunluğu için gecikme 
sayısı üç olarak belirlenmiştir. 
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BILDIRI NO 59: YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE FİRMALARIN YÖNETİM 
DANIŞMANLIĞINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ: BARTIN İLİ 

ÖRNEĞİ25 
Doç. Dr. Şaban ESEN26  Bahar IŞIK27 

Öz 

Çağımız rekabet ortamı, işletmelerin yaptığı faaliyetlerin yanı sıra, bunları nasıl yönettiği konusunu ön 
plana çıkarmıştır. Yönetim bu denli önemli iken işletmeler de, iç çevrelerini ve hatta dış çevrelerini 
yönetebilmek ve karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilmek için zaman zaman profesyonel yardım almak 
zorunda kalmaktadırlar. Yönetim danışmanlığı, işletmelere uzmanlık alanlarında bilgi ve tecrübelerini 
aktaran, firma sorunlarını araştırarak onlara çözüm odaklı tavsiyelerde bulunan profesyonel 
danışmanlık hizmetidir. Yönetim danışmanlığı kavramının tarihi araştırıldığında Sanayi Devrimine 
kadar dayandığı görülür fakat bu alanda 1980 e kadar önemli bir ilerleme görülmemiştir. 1980 li yıllar 
sonrası yönetim danışmanlığı alanı daha fazla popülerlik kazanmış ve sektör haline gelmiştir. Bu 
çalışmada yönetim danışmanlığı kavramı irdelenerek, Bartın ili ölçeğinde firmaların bu hizmetten 
faydalanma eğilimleri, yönetim danışmanlığına bakış açıları, kullanım ve memnuniyet durumları gibi 
konular çeşitli yönlerden ayrıntılı olarak incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim Danışmanlığı, Yönetim Danışmalık Firmaları, Danışmanlık Firmalarının 
Tarihi, Danışmanlık Firmalarının Fonksiyonları  

Jel Kodları  : M16, M19 

 

MANAGEMENT CONSULTING FIRMS AND MANAGEMENT CONSULTANCY 
INVESTIGATION AGAINST THE ATTITUDE: A STUDY ON BARTIN 

Abstract 

Our era of competition, as well as the activities of all businesses, raised the issue of how to manage them 
to the fore. While management businesses are also so important, to be able to manage the internal 
environment and the external environment and even from time to time to deal with the problems faced 
are forced to seek professional help. Management consulting business in the transfer of knowledge and 
experience in their field of expertise, the company is investigating the issue of professional consultancy 
which advises them solution-oriented. When management consultancy researched the history of the 
concept is seen that dates back to the Industrial Revolution. But 1980 has seen significant progress in 
this area up. after the 1980s, the field of management consulting has become more and more popularity 
and gained industry. This study examined the concept of management consulting, Bart's tendency to 
benefit from these services firm in the province of scale, perspective to management consulting, issues 
such as the use and satisfaction of various aspects of the situation will be examined in detail. 

Key words: Businness Management, Management Consulting, Management Consulting History, 
Management Consulting Functions 

JELClassifications  : M16, M19 

 

GİRİŞ   

Yönetim danışmanlığı, uzun zamandır yöneticilerin, organizasyonlarının karşılaştıkları pratik sorunları 
analiz etmelerine ve çözüme kavuşturmalarına, organizasyonun performansını artırmalarına, diğer 
yöneticilerin ve organizasyonların deneyimlerinden ders almalarına ve yeni iş fırsatlarını 
kullanmalarına yardımcı olan faydalı bir profesyonel hizmet olarak kabul edilmektedir. Dünya 
çapındaki yüz binlerce özel şirket ve kamu kuruluşu, eğitim, proje yönetimi, bilgi teknolojisi 
danışmanlığı, finansal tavsiye, hukuki tavsiye, denetim, mühendislik danışmanlığı ve diğer profesyonel 

                                                        
25 Bu Çalışma Bartın Üniversitesi, BAP Koordinasyon birimi tarafından desteklenmiştir.  
26 Doç.Dr. Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, sabanesen@bartin.edu.tr 
27 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD YL Öğrencisi. 
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hizmetlerden ayrı olarak veya bunlarla bir arada yönetim danışmanlarının hizmetlerinden 
faydalanmıştır.  

Ülkemizde yönetim danışmanlığı konusunun gelişmiş ülkeler seviyesinde olduğunu söylemek zordur. 
Ancak özellikle sanayi ve ticaret sahalarının gelişmiş olduğu İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir gibi 
illerimiz başta olmak üzere danışmanlık firmalarının sayıların artığını görmek sevindiricidir.  

 Bu çalışmada Bartın ilinde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi işletmelerinin danışmanlık hizmetiyle 
ilgili olarak; danışmalık talep edip etmedikleri, etmeme nedenleri, yönetim danışmanlık firmalarından 
beklentileri, danışmanlık hizmeti alan işletmelerin durumunda bir değişlik olup olmadığı gibi hususlar 
ortaya konmaya çalışılmıştır.   

1. YÖNETİM VE DANIŞMANLIK 

Günümüzde, hızlı değişim ve yoğun rekabetin hakim olduğu, fırsat ve tehditlerin arttığı, iş hayatında 
yönetimin dolayısıyla yöneticinin önemi de artmaktadır. Bu durum beraberinde yöneticilere daha 
büyük sorumluluklar yüklemektedir. 

Yönetimin danışmanlığa neden ihtiyaç duyacağını kavrayabilmek için öncelikle “yönetim” kavramını 
bir kez daha hatırlamak faydalı olacaktır. 

Yönetim nedir ve neden, nerede, ne zaman danışmanlık ihtiyacı hisseder ? 

1.1. Yönetim Kavramı 

Yönetim belirli birtakım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, 
donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiri ile uyumlu ve etkin 
kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır (Eren,2001:3). 

Diğer bir tanıma göre yönetim, başkaları vasıtasıyla iş görmektir (Koçel,1995:8). Yönetici ise başkaları 
vasıtasıyla iş gören kişidir(Koçel,1995:12). 

1.2. Yönetim ve Danışmanlık  

Değişimin varlığı ve hızı artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bennis‟e göre örgütlerin 
modern yaşantının sorunlarını çözümleyebilmek için yapı ve faaliyet ortamlarında değişme 
yapmalarını gerektiren bazı nedenler bulunmaktadır. 

Genel olarak zamanımızda değişmenin süratinde meydana gelen artış. Bu hızlı değişme nedeni ile 
organizasyonların da çevrelerine süratle uymaları gerekmektedir.  

• Teknolojinin yapının, değişmenin süratlenmesine yol açacak şekilde daha karmaşık bir hale 
gelmesi.  

• Örgütlerin daha kompleks bir nitelik kazanması. Bu süreç kısmen teknolojinin gelişmesinin 
kısmen de organizasyonların büyümesinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. işgücünün 
özelliklerinin değişmesi; örgüte dahil olan kişilerin devamlı olarak öğrenim seviyelerinin 
yükselmesi.  

• Çalışanların yaptıkları işte eskiye oranla devamlı olarak daha fazla bağımsızlık ve karar 
serbestisi ister hale gelmeleri.  

• Geleneksel otorite biçimlerinin artık tatmin edici olmaktan çıkışı, hiyerarşik emir komuta 
zincirine dayanan otoritenin yerini ehliyet ve bilgiye dayanan fonksiyonel otoritenin almaya 
başlaması. 

 

Yönetim danışmanları, son gelişmelerle ilgili değerlendirmeleri sunarken aynı zamanda dünyadaki en 
iyi uygulamaları bildikleri için deneyimlerini aktararak hataları önlemiş olmaktadırlar. 

Bennis, yöneticilerin yirminci yüzyılın ikinci yarısında karşılaştığı sorunları şöyle gruplandırmaktadır 
(Vacino, 1991:64) : 

• Bireysel gereksinimlerle örgütsel amaçları uzlaştırmak 
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• Yetkileri bir örgüt içinde dengeli ve etkili dağıtmak 

• Gruplararası ve bireylerarası çatışmaları yönetmek, çözüme kavuşturmak 

• Örgütü karmaşık olan çevreye uyarlamak 

• Örgütsel kimlik bunalımlarını çözmek 

• Örgütteki durgunluk ve geri gidişin önüne geçmek 

Bütün bu faktörlerin etkisi ile, kurumsallaşma arttıkça, toplumda kendiliğinden daha çok formel 
olmayan yollarla yapılan “akıl danışma” tipi profesyonel olmayan danışmanın yerini profesyonel 
danışma türleri alma eğilimi göstermiştir ve yönetim danışmanlığı hızla ilerleyen bir meslek halini 
almıştır. 

Kısacası danışmanlığın, yöneticilerin gelişim veya sorun çözme ihtiyacını karşılayamadıkları noktada 
“akıl alma” fikrinden hareketle başladığını söylemek mümkündür. 

1.3. Yönetim Danışmanı/Danışmanlığı  Kavramı 

Yönetim Danışmanları Derneği’nin tanımına göre danışman, bir veya birden fazla alanda 
uzmanlaşarak, mevcut verilerin analizini yapan, deneyim ve birikimlerini katarak bir senteze varan ve 
bu alanlarda sağladığı tarafsız ve etkin bilgi, yorum, öneri ve uygulama desteğini organizasyonun 
gelişimi ve müşterinin gereksinimleri doğrultusunda ve mesleki etik kurallar çerçevesinde uygulayan 
meslek gurubunun üyeleridir. 

Yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Tangram‟ın danışmanlık tanımı şöyledir: Bağımsız ve 
objektif düşünme ve değerlendirme yeteneğine sahip, müşterisi hakkında müşterisi ile bütünleşerek 
düşünebilen ve teşhis koyabilen, tedavisi için aynı anlayış ile yaratıcı davranarak müşterisinin menfaati 
için öneri geliştirebilen, iş ahlakı ve gizlilik prensiplerinden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişiliğe sahip, 
deneyimli uzmandır. 

Aytar (1998:16) danışmanı, geçici bir süre için sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübeyi kullanarak çalışma 
yaptığı kuruluştan, bu kuruluşun iş yapma alışkanlıklarından, yapısından ve kültüründen bağımsız 
olarak, önceden belirlenmiş bir konu üzerinde çalışarak, bu çalışmanın sonuçlarını yöneticilerin 
dikkatlerine sunan kişi olarak tanımlamaktadır. 

Drucker (1979) yönetim danışmanının sıra dışı ve gerçekten tamamen az bulunur bir olgu olduğunu 
söylemektedir ve onların var olmaları için iki neden olduğunu ileri sürmektedir. Bunlardan ilki, 
Drucker‟a göre yönetim ne bir sanat ne de bir bilimdir, o yalnızca çok çeşitli sektörler ve çok değişik 
ölçeklerdeki şirketlerde nasıl yapılabileceği öğrenilebilen bir uygulama, pratiktir. Diğer yandan 
danışmanlar şirketler üstüdür ve bu da varlık nedenlerini güçlendirir.  

Yönetim danışmanları şu rolleri üstlenirler (www.ydd.org.tr) : 

• Uzman 

• Rehber 

• Analist 

• Örnek olan 

• Eğitmen 

• Yorumcu 

• İşbirlikçi 

• Aktif yönlendirici 

• Sonuç yaratıcı 

1.4. Yönetim Danışmanlığı 
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Günümüzün vazgeçilmez kavramı olarak kabul edilen değişim, beraberinde yaşantımıza pek çok sorun 
getirmektedir. Çevrede meydana gelen değişiklikler örgütler için fırsatlar kadar, tehlikelerde 
oluşturmaktadırlar. Örgütlerin meydana gelen fırsatlardan yararlanmaları, tehlikelerden de 
korunmaları gerekmektedir (Yeniçeri, 2003:6). 

Her örgütün dönem dönem sorunlar yaşaması yada değişim ihtiyacı hissetmesi olağandır. Bu gibi 
durumlarda kimi yöneticiler, örgütlerini değişime kapatarak yada sorunları görmezden gelerek kötü 
dönemin geçip gideceğini veya en azından bulundukları yeri koruyabileceklerini düşünürler. Kimi 
yöneticiler ise sorunların ancak örgüt tarafından çözümlenebileceğini, örgütün özel sorunlarıyla ilgili 
dışarıdan yardım alma ihtimalinin dahi olmadığını düşünürler. Bu düşüncelerle sorunlar başa çıkılmaz 
seviyelere ulaşırken, değişim treni çoktan gitmiş oluşmaktadır. 

Modern yönetim anlayışı, örgütleri çevreyle sürekli ilişki içinde olan açık birer sistem olarak görür. 
Örgüt dış çevreden bir takım bilgileri alır, dönüşüm sürecinden geçirir ve sonuçta bunları çıktılar 
biçiminde yine çevreye verir. Elde edilen çıktı bir sonraki dönüşümün girdisi olarak yine sisteme döner 
ve bu süreç böyle devam eder. Açık sistem yaklaşımı, bu bağlamda örgütlerin çevreye uyum sağlama 
gereğini daha iyi vurgulamaktadır. Bu durumda Marşap‟a (1995:41) göre, değişen şartlara uyan 
örgütlerin yaşaması, uyamayanların ise yok olması beklenmektedir. 

Günümüzde hızlı değişimin gerektirdiği bilgi ihtiyacının yöneticiler tarafından eksiksiz takibi olanaksız 
hale gelmiştir. Tekeli ve Şaylan da (1975:84), danışmanlık kurumunun varlığının, karar verme yetkisinin 
ve doğru karar vermek için gerekli teknik bilginin farklı kişilerde toplanmış olmasının bir sonucu 
olduğunu belirtilmektedirler. 

Pek çok kavramda olduğu gibi yönetim danışmanlığı kavramı üzerine de farklı tanımlara rastlanmakta 
ancak bazı temel noktaların bütün tanımlarda ortak olduğu görülmektedir. 

The Management Consultancies Assocation‟ın (MCA) tanımına göre yönetim danışmanlığı, hizmet 
verilen şirketin problemlerinin teşhisi, nedenlerinin araştırılması ve/veya fırsatlar konusunda 
tavsiyelerde bulunulması ve bu tavsiyelerin hayata geçirilmesinde şirket yönetiminin objektif olarak 
bilgilendirilmesi ve sorunun çözümü için yardımcı olunması şeklinde tanımlanmaktadır 
(www.amcf.org). 

Yönetim danışmanlığı kavramı, şirketlerin varolan sorunlarının aşılmasına ve gelecek planlarının 
gelişimine, analiz teknikleri kullanarak katkıda bulunmanın ve performanslarını artırmanın bir pratiği 
olarak tanımlanabileceği gibi aynı zaman da üstte yer alan alanlarda uzmanlaşmış danışmanlık 
firmalarının, gerçekleştirdikleri “iş” olarak da algılanabilmektedir 

Ülkemizdeki yönetim danışmanlığı firmalarını bir çatı altında toplamayı amaçlayan Yönetim 
Danışmanları Derneği‟nin tanımına göre yönetim danışmanlığı, bağımsız, bilgili ve deneyimli kişiler 
tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri 
alanlarındaki sorunları araştırmak, belirlemek ve uygun önerileri geliştirerek bu önerilerin uygulanma 
sürecine destek vermeyi içeren hizmettir (www.ydd.org.tr). 

Danışmanlık konusunda çok tecrübeli bir kuruluş olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası danışmanlığı, 
bir kuruluşa değişik konularda, tarafsız bir kişi veya kişiler tarafından, önceden belirlenmiş iş tariflerine 
uygun biçimde sağlanan profesyonel yardım olarak açıklamaktadır (Aytar, 1998:16). 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tanımına göre 
yönetim danışmanlığı, özel olarak eğitilmiş nitelikli kişiler tarafından, müşteri konumundaki işletme 
veya kuruluşa yönetim sorunlarının belirlenmesinde, çözümlenmesinde, çözüm önerileri 
geliştirilmesinde yada istendiğinde çözümlerin uygulanmasında yardım sağlamaya yönelik ve 
üzerinde anlaşmaya varılmış bir görüş ve öneri sunma hizmetidir. Diğer bir deyişle yönetim 
danışmanlığı bireysel ve örgütsel başarı düzeyinin artırılması konusunda da örgütlere ve yöneticiler 
yardımcı olmanın bir yöntemidir. (www.kosgeb.gov.tr) Yönetim danışmanlığı, örgütsel amaçları 
başarmada, iş ve yönetim problemlerinin çözümünde, yeni fırsatları tanımlayıp, değişimi öğrenme ve 
uygulamada, yöneticilere ve örgütlere sunulan bağımsız, profesyonel bir tavsiye hizmetidir (Erdost, 
2003:7). 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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Aytar (1998:17) ise danışmanlığı, şirket yöneticilerini korkularından, tereddütlerinden ve çaresizlikten 
kurtaracak yardımı sağlamak olarak tarif etmektedir. Tüm bu tanımlardan yola çıkarak, yönetim 
danışmanlığı, bilgili, tecrübeli, bağımsız ve objektif; tavsiye niteliğindeki profesyonel yardım olarak 
tanımlanabilmektedir. 

Henderson‟a göre danışmanlar problem çözme zincirlerine harcanan süreyi kısalttıkları için topluma 
önemli bir artı değer katmaktadırlar(Canback,1998:6)6 

1.5. Yönetim Danışmanlığının Özellikleri 

 Yönetim danışmanları görevlerini yaparken, Tarafsız, bağımsız, tevsiye niteliğinde öneriler, profesyonel yardım, 
gerekli olduğunda danışmanlık, gönüllü ilişkiye dayanma gibi özellkleri barındıraktadır.   

1.6. Yönetim Danışmanlığı Hizmet Alanları 

Her proje, amacına, sorunun niteliğine, firmanın yapısına, ihtiyaç duyulan becerilere göre farklı 
özellikler taşımaktadır. Bu anlamda çok farklı hizmet alanlarından bahsetmek mümkün olsa da 
danışmanların, yaptıkları işi, kendi uzmanlık alanlarını belirlemeleri, danışmanlık hizmeti almak 
isteyenlerin ise hangi konularda yardım alabilecekleri ile ilgili fikir sahibi olabilmeleri açısından 
faydalıdır. Geleneksel olarak yönetim danışmanlığı hizmetleri, yönetim fonksiyonları ile 
çerçevelenmiştir. Hizmetler, üretim, pazarlama ve satış, personel yönetimi, ofis organizasyonu, finansal 
yönetim, genel yönetim ve organizasyon vb. alanlarda sunulur. Bir danışmanlık firması, büyüklüğüne, 
uzmanlık stratejisine vd. faktörlere bağlı olarak bu alanların biri yada bir kaçında hizmet sağlayabilir. 
Tersine, bir firmanın yada bireysel/bağımsız danışmanın uzmanlığı daha derin olabilir ve yönetim 
fonksiyonunun üretim yönetimi içindeki stok kontrolü yada insan kaynakları yönetimindeki iş 
değerleme ve ücretlendirme gibi sadece bir dalıyla ilgilenebilir (Kubr,1996:32). 

Ülkemizdeki danışmanlık mesleğinin profesyonel birliği olan Yönetim Danışmanları Derneği’nin 
sınıflandırması aşağıdaki şekildedir (www.ydd.org.tr): 

• Genel Yönetim:  

• İdari Konular , 

• Mali ve Finansal Sistemler Yönetimi  

• Pazarlama Yönetimi 

• Üretim Yönetimi 

• Bilgi Teknolojisi Yönetimi 

• Eğitim / Öğretim 

• Özel Uzmanlıklar 

2. Yönetim Danışmanlarına Neden İhtiyaç Duyulur 

Artan rekabetin anlamı, bir örgütün sahip olduğu ve bulabileceğinden daha fazla bilgi ve beceriye 
ihtiyacı olduğudur (Erdost,2003:31). Neden örgütlerin daha fazla bilgi ve beceriye dolayısıyla da bunu 
karşılamak için yönetim danışmanlığına ihtiyaç duyduklarını ise şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Tarafsız bir bakış ihtiyacı nedeniyle, 

• Sorun çözme nedeniyle, 

• Değişime uyum sağlama nedeniyle, 

• Kuruluşta varolmayan bilgi ve becerileri sağlamak nedeniyle, 

• Normal dönemlerde kontrol nedeniyle, 

• Yeniden yapılanma nedeniyle, 

• Yeni kararlarda destek alma nedeniyle, 
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• İmaj geliştirmek yada yenilemek nedeniyle, 

• F kullanımını tercih etmek nedeniyle, 

• Prestij sağlanacağını düşünmek nedeniyle, 

• Önlenemeyen çatışmalar nedeniyle, 

• Kalite çalışmaları nedeniyle. 

 

4. YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE FİRMALARIN YÖNETİM DANIŞMALIĞINA KARŞI 
TUTUMLARININ İNCELENMESİ: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ 

4.1. Materyal ve Metod 

Çalışmada veri elde etmede anket yönteminden yararlanılmıştır. Anket formu uygulanmadan önce 20 
işyeri ile görüşülmüş ve sorulan soruların anlaşılıp-anlaşılmadığı test edilmiştir. Pilot çalışmada pek 
çok işletmenin İş güvenliği ve Sağlığı hakkında danışmandık firmalarından hizmet aldığı sonucuna 
ulaşmıştır. Buna bağlı olarak soru formu yeniden değiştirilmiştir. İş güvenliği ve Sağlığı sorusu ayrı bir 
soru olarak sorulmuştur ve danışmanlık alma sorusundan çıkarılmıştır. Eğer çıkarılmamış olsaydı anket 
yapılan tüm işletmeler danışmalık hizmetinden yararlanıyor gibi bir durum ortaya çıkacaktır. 

 Yine bir başka soruda işletmelerin hukuki yapıları ölçülmek istenirken te bir şık işaretlemesi 
istenmiştir, ama pilot çalışmada bir kişinin birden fazla işletmesi olduğu ve farklı hukuki unvanları 
olduğu tespit edildiğinden bu sorunun cevabı tek bir şık olarak değil birden fazla seçeneğe yanıt verecek 
şekilde değiştirtilmiştir. Aynı şekilde anketteki bazı sorular birden fazla tercih belirtilecek  şekilde 
değiştirilmiştir.  

Anketin uygulanmasında, BAP komisyonu çalışmanın bir araştırma şirketi tarafından yapılmasını 
maliyet açısından yüksek bulduğu için desteklememiştir. Bu nedenle çalışmanın  anket kısmı yüksek 
lisans öğrencisi tarafından bir araştırma şirketine yaptırılmıştır. Araştırma şirketi  403 kişiyle telefon  
vasıtasıyla görüşmüş ve anket belli bir noktaya kadar tamamlanmıştır. Ancak verilerin analiz edilmesi 
sonucunda danışmanlık hizmeti alan işletme sayısının sadece 10 adet olduğu görülmüştür. Bunun 
üzerine, tekrar veri elde etmek amacıyla anket formları elden anketörler vasıtasıyla işletme sayılarının 
yoğun olduğu  Organize Sanayi ve diğer sanayi sitelerine  gönderilmiş ve kendilerine ulaşılmayan 
işletmelerden veri elde edilmeye çalışılmıştır. 

4.2. Bulgular  

Bu çalışmanın amacı Bartın ilinde faaliyet gösteren işletmelerin (ticaret, sanayi ve hizmet işletmeleri) 
yönetim danışmanlığı olgusuna bakış açılarını incelemektedir. Tekrar ifade etmek gerekir ki, bu çalışma 
Bartın’daki işletmelerin hangi oranda danışmanlık hizmetinden yararlandığı şeklinde bir çalışma 
değildir.  Eğer amaç bu olsaydı danışmanlık hizmetinden yararlandığı öngörülen işletmeler önceden 
tespit edilerek (ki bu işletmeler genellikle büyük işletme olarak tabir edilen (çalışan ve ciro açısından) 
işletmelerdir)  anket sadece onlara yönelik yapılırdı.  Araştırma projesinde de ifade edildiği üzere 
çalışmanın evreni Bartın ilinde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı işletmeler ile Esnaf ve 
Sanatkârlar Odasına kayıtlı işletmelerdir. Kısaca Bartın’da faaliyet gösteren tüm işletmelerdir. 

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, ölçeği küçük olan işletmelerin danışmanlık hizmetinden 
yararlanma ihtiyacı diğer büyük işletmelere göre çok daha az olacaktır. Çünkü bu işletmelerde işletme 
kurucusu kişi, tüm işleri kendi yapabilmektedir. Ancak bazı alanlarda işletmelerin büyüme yeteneği 
fazla olduğundan ihtiyaca bağlı olarak girişimcinin bilgi birikimi zaman içinde tüm işlerin üstesinden 
gelmeye yetmeyecektir.  Bu gibi durumlarda işletme yavaş yavaş dış unsurlardan veya alanında uzman 
kişilerden yararlanma gereği duyacaktır. Eğer bu gereklilik çok elzem ise işletme içinde bir bölüm 
şeklinde olacaktır. Örneğin küçük bir işletmenin başlangıçta muhasebe işlemleri için bir bölüm 
açmasına gerek yoktur. Bu hizmeti belirli bir ücret karşılığında bu alanda uzman bir firmadan 
sağlayabilir. Ama işletme belirli bir büyüklüğe ulaştığında bu iş için işletme içinde bir bölüm 
oluşturulması, hem ticari sırların başkaları tarafından öğrenilmesini önlemek hem de işlerin çok daha 
hızlı yapılmasını sağlamak açısından çok daha akılcı bir karar olacaktır. 
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Diğer taraftan işletmenin sürekli olarak başvurmadığı ama zaman içinde çok önemli boşluğunu 
hissettiği bazı alanlarda ise, alanında uzman kişi veya kuruluşlardan destek talep etmesi de son derece 
yerinde bir adımdır.  

Örneğin, büyük işletmelerde çalışan sadakati, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, kalite iyileştirme, 
maliyet tasarrufu, yeni ürün geliştirme, marka ve patent alma, ihracat teşvikleri hakkında bilgi alma vb. 
gibi. 

Literatür kısmında da ifade edildiği üzere ülkemizdeki işletmelerin %98 veya biraz daha fazlası Küçük 
ve Ortaboy İşletme (KOBİ) niteliğindedir.  Bu işletmeler çok önemli işlev görmelerine karşılık bazı 
alanlarda yetersiz kalmakta, çok büyük bir kısmı sahibi ile birlikte bir hayat yaşamakta ve kurucusunun 
ölmesiyle birlikte iyi bir şekilde diğer kuşaklara hazırlanmadığı takdirde işletmenin de hayatı kısa 
olmaktadır. Küçük işletmelerin bir diğer kısır döngüsü de kaynak kıtlığından kaynaklanmaktadır. Bazı 
küçük işletmelerin büyüme fırsatları vardır. Ama gerek sahibinin vizyon darlığı ve gerekse ekonomik 
olarak desteklenememesi işletmelerin küçük kalmasına yol açmaktadır.   

Danışmanlık firmaları bu noktada devreye girmektedirler. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu her konuda 
işletmelere yardım edebilme kabiliyetleri vardır. İşletmelerin bir kısmı bu hizmetten yararlanarak daha 
farklı imkanlara kavuşabilmektedirler, bazıları danışmanlık firmalarında yeterince yarar 
sağlamadıklarını ifade etmektedirler, bazıları ise bu hizmetten hiç yararlanmamayı tercih etmektedir. 
Bu çalışmayı hazırlayanların görüşü ise, danışmalık firmalarının yetkin olmaları durumunda işletmeler 
için yeni ufuklar açacağı ve her alanda işletmeler için yararlı olacağı şeklindedir. 

Bulgular ve Tartışma kısmında öncelikle çalışmayla ilgili tanımlayıcı bilgilere yer verilecek, ardından 
hipotez sınamalarına geçilecektir.  

1- Ankete Katılanların Cinsiyeti 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli  Kadın 150 35,3 35,3 35,3 

Erkek 275 64,7 64,7 100,0 

Toplam 425 100,0 100,0  

 

Ankete katılan kişilerden %35,3 kadın, %64,7 baylardan oluşmaktadır. 

2- Ankete Katılanların Yaş Dağılımı  

 Frekans Yüzde Geçerli  Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli  25 ve altı 28 6,6 6,6 6,6 

26-35 189 44,5 44,5 51,1 

36-45 169 39,8 39,8 90,8 

46-55 32 7,5 7,5 98,4 

56-65 5 1,2 1,2 99,5 

66 ve üstü 2 ,5 ,5 100,0 

Toplam 425 100,0 100,0  

  

Ankete katılanların yaş dağılımına bakıldığında, 25-35 yaş aralığındakiler çoğunluktadırlar (%44,5), 
daha sonra 36-45 yaş grubundaki katılımcılar gelmektedir.  
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3- Ankete Katılanların Eğitim Düzeyi  

 Frekans Yüzde Geçerli  Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli  İlkokul-ortaokul 13 3,1 3,1 3,1 

Meslek Lisesi 82 19,3 19,3 22,4 

Lise 181 42,6 42,6 64,9 

Önlisans 99 23,3 23,3 88,2 

 Lisans 41 9,6 9,6 97,9 

Yüksek lisans ve üstü 9 2,1 2,1 100,0 

Toplam 425 100,0 100,0  

 

Ankete katılanların eğitim seviyesine bakıldığında ise, %42,6 sı lise mezunu olarak görülmektedir. Daha 
sonra %23,3 önlisans ve %19,3  meslek lisesi gelmektedir. 

4- Sektörel Faaliyet Alanları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankete katılan 
işyerlerine açık 

uçlu olarak hangi sektörde faaliyet gösterdikleri sorulmuştur. Dolayısıyla bir sektör sınırlamaması 
yapılmamıştır. Kişilerin beyanları doğrultusunda  425 adet anketin sektörlere dağılımı ;  ticaret 
işletmeleri (207), inşaat işletmeleri (102), hizmet işletmeleri (70) ve sanayi işletmeleri (46) şeklindedir.  

5- İşletmelerin Faaliyet Süresi  

 Frekans Yüzde Geçerli  Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli  1 yıl ve altı 5 1,2 1,2 1,2 

2-5 yıl 109 25,6 25,6 26,8 

6-10 yıl 164 38,6 38,6 65,4 

11-15yıl 56 13,2 13,2 78,6 

16-20 yıl 20 4,7 4,7 83,3 

21 yıl ve üstü 71 16,7 16,7 100,0 

Toplam 425 100,0 100,0  

 

Faaliyet süreleri açısından bakıldığında %38,6 ile 6-10 arası öne çıkmaktadır, %25,6 ile 2-5 yıl ve %16,7  
ile 21 yıl ve üstü yer almaktadır.  
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6- İşletme Türleri  

 

 

 

Şirketlerin hukuki yapılarına bakıldığında şahıs şirketlerinin %69,8 oranıyla çoğunlukta olduğu 
görülmektedir. Bunu %26,6 ile limited şirketler takip etmektedir. Anonim ve diğer şirketlerin oranı ise 
%02 dir.  

7-İşletmerde   Çalışan Personel Sayısı  

 Frekans Yüzde Geçerli  Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli  10 kişi veya daha az 316 74,4 74,4 74,4 

11-49 kişi 78 18,4 18,4 92,7 

50-249 kişi 29 6,8 6,8 99,5 

250 kişiden fazla 2 ,5 ,5 100,0 

Toplam 425 100,0 100,0  

 

Çalışan personel sayıları açısından bakıldığında %74,4ü 10 kişiden az  personel istihdam eden 
işyerlerinden oluşmaktadır. 11-49 Kişi istihdam eden işyeri oranı %18,4,  50-249 kişi istihdam eden işyeri 
oranı %06,8 ve 250’den fazla kişi istihdam eden işletme oranı ise %0,5’dir.  

8-İşletme Ciroları  

 

İşletme cirolarıyla ilgili soru isteğe bağlı cevaplanabilecek bir sorudur. İşletmelerin bir kısmı bu soruya 
cevap vermişlerdir. İşletmelerin %92,7’si Bir milyon Türk lirasından daha düşük bir ciroya sahiptirler.  
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9- Hangi Departmanlar Mevcut 

 

Hangi departmanları bünyesinde bulundurduğu sorulduğunda ise, pazarlama ve satış departmanına 
sahip işletme sayısı 219, üretim departmanına sahip işletme sayısı 199 ile başı çekmektedir. Bu soruda 
birden fazla seçenek işaretlenebileceği için toplam sayı 425’den fazla çıkmaktadır.   

 

10- İş Sağılığı ve Güvenliği Konusunda Danışmanlık Hizmeti alıyor musunuz?  

 Frekans Yüzde Geçerli  Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli  Evet 380 89,4 89,4 89,4 

Hayır 45 10,6 10,6 100,0 

Toplam 425 100,0 100,0  

 

Yasal bir zorunluluk olduğu için işletmelerin %89,4 ü iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir danışmalık 
hizmeti almaktadır.  

11- Başka Danışmanlık Hizmeti Aldınız mı? 

 Frekans Yüzde Geçerli  Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli  Evet 36 8,5 8,5 8,5 

Hayır 388 91,3 91,5 100,0 

Toplam 424 99,8 100,0  
Hesaplam
aya 
Katılmaya
n  

Veri  1 ,2 

  

Toplam 425 100,0   

 

İşletmelere iş sağlığı ve güvenliği dışında başka bir danışmanlık hizmeti alıp almadığı sorulduğunda 
ise, işletmelerin sadece %8,5 inin (36 işletmenin) ilave danışmalık hizmeti aldığı belirlenmiştir. Bu orana 
aslında başlangıçta araştırmacıların öngörüleri ile uyuşmaktadır. Çünkü Bartın ilindeki işletmelerin 
büyük bir kısmı 10 kişiden az eleman istihdam ettiğinde, işletme sahibi tüm işleri kendisi yapmaktadır.  
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12- Hangi Alanda Danışmanlık Hizmeti Aldınız 

 

Danışmalık hizmeti alanların hangi konuda danışmalık hizmeti aldığına baktığımızda (ki işletmeler 
birden fazla seçenek işaretleyebilirler) kalite belgelendirme, pazarlama ve satış, genel yönetim, çevre 
yönetimi gibi konulara ağırlık verdikleri görülmektedir.  

13- Danışmanlık Hizmetini Nereden/Kimden Almayı Tercih ediyorsunuz? 

 

Bu soruda danışmanlık hizmetini nereden aldıkları işletmelere sorulmuştur. Büyük bir çoğunluğa (21 
firma)  yerel danışmalık hizmetlerinden yararlandıklarını ifade etmişlerdir.  

14- Danışmanlık Hizmetinden Yılda Ne Sıklıkta Yararlanıyorsunuz? 
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 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli  1 defa 13 3,1 37,1 37,1 

2-5 defa 13 3,1 37,1 74,3 

6-10 defa 3 ,7 8,6 82,9 

Daha fazla 6 1,4 17,1 100,0 

Toplam 35 8,2 100,0  
Hesaplam
aya 
Katılmaya
n  

Veri  390 91,8 

  

Toplam 425 100,0   
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İşletmelerin %37,1’i yılda bir kez, yine %37,1’i de yılda iki ile beş key danışmalık hizmeti aldığını ifade 
etmiştir.  

15- Aldığınız Danışmanlık Hizmetinden Memnun musunuz? 

 Frekans Yüzde Geçerli  Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli  Son Derece Memnunum 14 3,3 40,0 40,0 

Memnunum 19 4,5 54,3 94,3 

Kararsızım 1 ,2 2,9 97,1 

Memnun değilim 1 ,2 2,9 100,0 

Toplam 35 8,2 100,0  
Hesaplam
aya 
Katılmaya
n  

Veri 390 91,8 

  

Toplam 425 100,0   

 

İşletmelerin danışmalık hizmetinden memnuniyetine baktığımızda ise, %54,3 oranında (19 işletme) 
menün olduğunu, %40’nin ise son derece memnun olduğu görülmektedir.  

16- Danışmanlık Hizmeti Sonrası İyileşmeler 

 

Danışmalık hizmeti alan işletmelerin verimlilik artışı, kalitede iyileşme, iş güvenliğinde artış ve karlılık 
artışı başta olmak üzere tüm işbirliği yaptıkları alanlarda artış olduğu ifade edilmiştir.  

18- Çalıştığınız Yönetim Danışmanlığı Firmasıyla Nasıl İrtibat Kurdunuz 

 

Danışmanlık hizmeti için işletmelerin çoğu (22 işletme) doğrudan firma ile teması kendileri kurmuştur.  
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19- Danışmanlık Hizmeti Almama Nedeni 

 Frekans Yüzde Geçerli  Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli  İhtiyaç hissetmedim 343 80,7 88,4 88,4 

Danışmanlık firmaları 
yeterli değil 

31 7,3 8,0 96,4 

Diğer 14 3,3 3,6 100,0 

Toplam 388 91,3 100,0  
Hesaplam
aya 
Katılmaya
n  

Veri  37 8,7 

  

Toplam 425 100,0   

Danışmalık hizmeti almama nedenlerine bakıldığında ise, %80,7 oranında hiç danışmanlık bilgisine 
gerek duymadığını, %7,3’ü ise danışmanlık firmalarının yeterli olmadığını beyan etmişlerdir.  

20- Hangi Alanlarda Danışmanlık Hizmeti Almayı Düşünürsünüz? 

 

Bu soru danışmanlık hizmeti almayan işletmelere yöneltilmiştir. İşletmeler verilen 20 danışmanlık 
alanından birden fazla işaretleme yapabilme imkanına sahiptirler. Tablodan da görüleceği üzere; 
pazarlama ve satış, insan kaynakları yönetimi ve verimlilik ve performans yönetimi öne çıkan 
başlıklardır. 66 işletme ise danışmanlık hizmeti almayı düşünmediğini ifade etmiştir.  

4.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmada aşağıdaki hipotezler sınanmak istenmiştir: 

H1:İşletmelerin “faaliyet alanı” ile yönetim danışmanlığı hizmeti alma durumu arasında bir ilişki 
vardır. 

H2:İşletmelerin “faaliyet süresi” ile yönetim danışmanlığı hizmeti alma durumu arasında bir ilişki 
vardır. 

H3:İşletmelerin “hukuki yapıları” ile yönetim danışmanlığı hizmeti alma durumu arasında bir ilişki 
vardır. 

H4:İşletmelerin “personel sayıları” ile yönetim danışmanlığı hizmeti alma durumu arasında bir ilişki 
vardır. 

H1:İşletmelerin “faaliyet alanı” ile yönetim danışmanlığı hizmeti alma durumu arasında bir ilişki 
vardır. 

Yapılan anket çalışmasında işletmelerin faaliyet alanlarıyla ilgili soru açık uçlu olup, ankete katılan 
işletmeler tarafından hangi alanlarda  faaliyet gösteriyorlarsa serbestçe doldurmaları istenmiştir. 
Verilerin analiz edilmesi sürecinde bu faaliyet alanları; ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinde 
toplanarak üç gruba indirgenmiştir.  Ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelerin toplam işletmeler 
arasındaki oranı %70 gibi bir yer tutmaktadır. Verilerin normale uygunluğu Kolmogrov Smirnov testi 

20 29 34

82

20

194

64

15 4 9 8 8

66

0

50

100

150

200

250



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

 86  

  

ile sınamış ve normalden gelmediği görülmüştür (P>0.05).  Bu nedenle araştırmada parametrik test 
varsayımları yerine gelmediğinden dolayı parametrik olmayan testler kullanılmıştır. H1 hipotezin 
sınanmasında Ki-kare testi uygun bir yöntem olarak kabul edilmiştir.  

 
Danışmanlık Hizmeti 

Total Evet Hayır 

Faaliyet alanı Ticaret Count 15 281 296 

% within Faaliyet alanı 5,1% 94,9% 100,0% 

% of Total 3,5% 66,4% 70,0% 

Hizmet Count 18 101 119 

% within Faaliyet alanı 15,1% 84,9% 100,0% 

% of Total 4,3% 23,9% 28,1% 

Sanayi Count 3 5 8 

% within Faaliyet alanı 37,5% 62,5% 100,0% 

% of Total ,7% 1,2% 1,9% 

Total Count 36 387 423 

% within Faaliyet alanı 8,5% 91,5% 100,0% 

% of Total 8,5% 91,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 19,830a 2 ,000 

Likelihood Ratio 15,838 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 18,583 1 ,000 

N of Valid Cases 423   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,68. 

 

Tablonun Asymp.Sig. sütunun en üsteki anlamlılık değerinin p=0,00 olduğu görülmektedir. Bu değer 
p<0,05 karşıladığından işletmelerin faaliyet alanları ile yönetim danışmalığı hizmeti almaları arasındaki 
ilişkinin anlamlı olduğu söylenebilir. Yukarıdaki çapraz tablo incelendiğinde de görüleceği üzere, ticari 
işletmelerde danışmanlık hizmetinden yararlanma oranı %5 iken, sanayi işletmelerinde bu oranın %37,5 
olduğu görülmektedir. Böylece, İşletmelerin “faaliyet alanı” ile “yönetim danışmanlığı hizmeti alma” 
durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır” şeklindeki hipotez kabul edilmiştir. (Ho hipotezi 
reddedilmiş, alternatif hipotez kabul edilmiştir).  
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H2:İşletmelerin “faaliyet süresi” ile yönetim danışmanlığı hizmeti alma durumu arasında  bir ilişki 
vardır. 

 
Danışmanlık hizmeti 

Total Evet Hayır 

İşletmenizin faaliyet 
süresi   

1 yıl ve altı Count 3 2 5 

% within  60,0% 40,0% 100,0% 

2-5 yıl Count 6 103 109 

% within  5,5% 94,5% 100,0% 

6-10 yıl Count 10 154 164 

% within  6,1% 93,9% 100,0% 

11-15yıl Count 7 49 56 

% within  12,5% 87,5% 100,0% 

16-20 yıl Count 1 18 19 

% within  5,3% 94,7% 100,0% 

21 yıl ve üstü Count 9 62 71 

% within  12,7% 87,3% 100,0% 

Total Count 36 388 424 

% within  8,5% 91,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 22,548a 5 ,000 
Likelihood Ratio 13,889 5 ,016 
Linear-by-Linear 
Association 

1,016 1 ,314 

N of Valid Cases 424   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,42. 
 

Danışmanlık hizmetinin işletmelerin faaliyet yılları arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı Ki Kare 
testi ile incelendiğinde, yıllara göre danışmanlık hizmeti alma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmaktadır (P<0.05). Yalnız burada genel beklenti olarak 21 yıl ve üzeri işletmelerde bu oranın 
daha yüksek olması beklenirken, yapılan anket sonucunda daha düşük olması dikkat çekicidir. 
Dolayısıyla H2 hipotezi kabul edilmiştir.  

H3:İşletmelerin “hukuki yapıları” ile yönetim danışmanlığı hizmeti alma durumu arasında bir ilişki 
vardır. 
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Danışmanlık Hizmeti 

Total Evet Hayır 

Hukuki Yapınız  Şahıs Şirketi Count 14 287 301 

% within  4,7% 95,3% 100,0% 

Limited Şirket Count 18 93 111 

% within  16,2% 83,8% 100,0% 

Anonim Şirket Count 3 5 8 

% within  37,5% 62,5% 100,0% 

Diğerleri Count 1 2 3 

% within  33,3% 66,7% 100,0% 

Total Count 36 387 423 

% within  8,5% 91,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 25,231a 3 ,000 

Likelihood Ratio 20,196 3 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

24,144 1 ,000 

N of Valid Cases 423   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,26. 

İşletmelerin hukuki yapıları ile danışmanlık hizmeti alma arasında ilişki incelendiğinde de, çapraz 
tablodan  ve Ki Kare analizi sonucundan da görüleceği üzere işletmelerin hukuki yapıları kişi 
işletmesinden, Limited şirketlere ve Anonim şirketlere doğru kaymaya başladığında danışmalık 
hizmeti alma oranının arttığı görülmektedir.  Ki Kare analizinde  anlamlılık değeri p=0,00 olduğundan  
H3 hipotezi de kabul edilmiştir.  

H4:İşletmelerin “personel sayıları” ile yönetim danışmanlığı hizmeti alma durumu arasında bir 
ilişki vardır. 

 
Danışmanlık Hizmeti 

Total Evet Hayır 

İşletmenizin toplam personel sayısı   10 kişi veya daha az Count 6 310 316 

% within  1,9% 98,1% 100,0% 

11-49 kişi Count 17 61 78 

% within  21,8% 78,2% 100,0% 

50-249 kişi Count 11 17 28 

% within  39,3% 60,7% 100,0% 

250 kişiden fazla Count 2 0 2 

% within  100,0% ,0% 100,0% 

Total Count 36 388 424 

% within  8,5% 91,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 91,173a 3 ,000 
Likelihood Ratio 67,656 3 ,000 
Linear-by-Linear Association 87,030 1 ,000 
N of Valid Cases 424   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17. 
 

Çapraz tablodan da görüleceği üzere, işletmede çalışan sayısı ile danışmanlık hizmeti alma arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ki Kare tablosundan da P sayısının p< 0,05  olduğu 
görülmektedir. Normal koşullarda da çalışan sayısının fazla olduğu işletmelerde uzmanlığa dayalı bir 
bölümlendirmeye gidilmesi zorunluluk arz etmektedir. Buna bağlı olarak da işletmeler kendi 
bünyelerinde oluşturamadıkları hizmetleri dışarıdan almayı tercih etmektedir. Buna bağlı olarak 
işletmelerde fonksiyonel bir uzmanlaşma gereği ortaya çıkmaktadır, bu birim işletme bünyesinde 
oluşturulacağı gibi işletme dışından da sağlanabilir. Orta büyüklükteki işletmeler için bu fonksiyonel 
birimleri kendi işletmelerinde oluşturmak daha maliyetli olacağından, bu hizmeti alanında uzman bir 
kuruluştan daha uygun maliyetle almak, işletmeleri dış kaynaktan yararlanmaya (hizmeti dışardan 
almaya) yönelten en önemli unsur olmaktadır.  

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İşletmeler açısından, içinden çıkamadıkları problemler, iyileştirmek istedikleri iş süreçleri, verimlilik 
artışı problemleri, maliyet artışları vb. gibi konularda bir bilene danışmak en önemli çözüm yoludur. 
Çünkü bütün bunlar maliyetlerin artması, memnun olmayan tüketiciler ve sonunda işletmeler 
açısından  iflasa kadar giden bir sürecin başlangıç aşamasıdır.  

Bu nedenle işletme sahipleri açısında çözebilecekleri problemleri kendileri çözmek çözemeyecekleri 
problemleri ise bu alanda uzmanlaşmış bir şirketten (danışman firmadan) yardım almak  hem işletme 
için, hem çalışanlar için hem de ülke için son derece doğru bir karar olacaktır.  

Yönetim danışmalığı ABD ve Avrupa’da son derece etkin bir hizmet olarak sunulmakta iken, ülkemizde 
son yıllarda gelişmeye başladığı söylenebilir, bu konuda yapılan akademik çalışma sayısının da az 
olması bunun bir göstergesi olarak kabul edilir. 

Hiçbir işletme sadece moda olsun veya rakip firmada var diye gereksinim duymadığı bir fonksiyonu 
bünyesine  ilave etmez çünkü gereksiz her fonksiyon işletmeye ilave bir maliyet getirecektir. 

Yönetim danışmalığı için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Kimse hastalanmadan doktora gitme 
gereği duymaz, bazen de hastalık o kadar ilerler ki doktora gidildiğinde artık çok geç olmuştur. 

Bartın’daki işletmelerin yönetim danışmalığına bakışlarını ortaya koymaya çalıştığımız bu araştırmada 
çok doğal olarak danışmanlık hizmetinden yararlanan işletmelerin kısmen büyük işletmeler olduğu 
görülmektedir. Küçük işletmelerin bu hizmete gereği yoktur.  

425 işletme üzerinde yaptığımız çalışma neticesinde işletmelerin %8,5’in danışmalık hizmetinden 
yararlandığı belirlenmiştir. Türkiye ekonomisinin ve dolayısıyla Bartın ekonomisinin gelişimine paralel 
olarak bu oranın önümüzdeki yıllarda artması beklenebilir. Daha önce de ifade edildiği üzere bu 
çalışmada Bartın’daki işletmelerin hangi orada danışmanlık hizmeti aldığı değil, danışmanlık hizmetine 
bakış açıları ölçülmek istendiğinden, neden danışmalık hizmeti almadığı ve bir danışmalık hizmetinden 
neler beklendiği çalışmanın bulgular bölümünde ifade edilmiştir.  
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BİLDİRİ NO 63: HİZMETTE YERELLİK İLKESİ VE TÜRKİYE 
Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK28; Eren TOZAK29 

 

ÖZET 

Yerellik ilkesi diğer bir deyişle subsidiarite ilkesi, son yıllarda gittikçe daha çok tartışılan konulardan 
biri haline gelmektedir. Bireylere daha çok insiyatif verilmesini istemek hem federal hem de üniter 
devletlerde arzu edilen bir durum olarak algılanmaktadır. Hizmette yerellik ilkesi, temel anlamda “bir 
hizmeti en yakın olan birim yürütsün” anlayışına dayanmaktadır. İlkenin altında yatan asıl düşünce alt 
idari birimlerin kendi girişimleri ve olanakları sayesinde uygulayabilecekleri yetkilerin, kural olarak 
onlardan alınıp üst gruplara veya üst idari birimlere verilmemesini ifade etmektedir. Yerelleşme ve 
yerellik ilkesi dünyanın birçok ülkesi tarafından benimsenmiş kavramlardır. İnsanlara daha hızlı ve 
istikrarlı hizmet sunmak amacıyla hizmette yerellik ilkesi gittikçe daha çok ön plana çıkmaktadır. 
Yerellik ilkesi ile katılımcılık, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik hedeflenmekte olup, Avrupa 
Birliği’nin en önemli yerel yönetim politikalarından biri haline gelmiştir. Bu çalışmada öncelikle 
hizmette yerellik prensibinin anlamı üzerinde durulmuştur. Ardından Avrupa Birliği’nde 
“subsidiarite” ilkesinin nasıl algılandığı ve uygulandığı ile Türkiye’de bu ilkenin uygulanabilirliği 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Yerelleşme, Subsidiarite 

Jel Kodları: H10, Z18 

 

ABSTRACT 

The principle of locality, in other words, the principle of subsidiarity, has become one of the more and 
more debated issues in recent years. It is perceived as desirable in both federal and unitary states to 
demand more initiative for individuals. The principle of locality in the service is based on the 
understanding that “a unit that most closely follows a service“. The main idea that underlies the 
principle is that the powers which the sub-administrative units can implement through their own 
initiatives and facilities, as a rule, are not taken from them and are not given to the upper groups or the 
upper administrative units. The principle of decentralization and locality has been adopted by many 
countries of the world. In order to provide faster and more stable service to the people, the principle of 
locality is becoming more and more important. The principle of locality is aimed at participation, 
efficiency, efficiency and economy and has become one of the most important local government policies 
of the European Union. In this study, firstly, the meaning of the principle of locality in service is 
emphasized. Then in the European Union "subsidiarity" principle with the perception and the 
applicability of this principle is applied in Turkey were evaluated. 

Keywords: Local Governments, Indigenization, Subsidiarity 

Jel Codes: H10, Z18 

 

1. Giriş 

Yerel yönetimler, halkın gereksinim duyduğu hizmetlerin yerine getirilmesinde halka en yakın olan 
kuruluşlardır. Hizmette yerellik prensibi birçok gelişmiş ülkede benimsenmiştir. Halkın daha çok 
katılımının hedeflenmesi, yerelleşme kültürünün yayılması, güçlü yerel yönetimlerin ortaya çıkması 
için hizmette yerellik ilkesi önemli işlevler görmektedir. Bu bakımdan yerel yönetimlerin güç ve 
etkinliğinin sağlanması için her ülke kendi yapısal koşullarına bağlı olarak hizmette yerellik ilkesini 
kendine göre şekillendirmiştir. Türkiye, bu gelişim paralelinde özellikle Avrupa Birliği’ne uyum 
sürecinin ve diğer iç ve dış dinamiklerin etkisiyle yerel yönetimlerin gelişmesi için hizmette yerellik 
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ilkesini kendine uydurmaya gayret etmektedir. Son yıllarda çıkarılan kanunlarla yerel yönetimlerde 
fonksiyonel ve yapısal anlamda yeniliklere kapı açılması ve hizmetlere katılım kanallarının artırılması 
bu doğrultuda düşünülebilir.  

2. Hizmette Yerellik Prensibi 

Kavram olarak “subsidiarite”, yerel, ikincil,  ve yardımcı sıfatına sahip olmayı ifade etmektedir. 
Gerçekten de bu kavram sıfat olarak, bir eylemi, bir davranışı, bir kişiyi ya da bir kurumu 
güçlendirmeye yarayan, onlara destek ve yardımcı olan, yedek ve ikincil anlamlarına gelmektedir 
(Keleş, 1995, ss. 3-14). Yerellik ilkesi, devletin gücünü sınırlandırmaya yönelik ortaya konmuş bir 
ilkedir. Son dönemlerde sıklıkla karşılaştığımız “halkın ayağına hizmet götürmek” tabiri yerellik 
kavramından esinleniliyor ise de, bu noktada hizmeti merkezi yönetimin götüreceğinin bilinçaltına 
yerleşmiş olduğu unutulmamalıdır. Halbuki “hizmette halka yakınlık ilkesi’, yerel ve ortak hizmetlerin, 
merkezi yönetim dışında bir yönetim tarafından, yani mahalli idareler tarafından yerine getirilmesi 
gerektiği anlayışını yansıtmaktadır. Farklı bir ifade ile “kamu hizmetini kamunun hizmetine sunmak” 
anlamını taşımaktadır. Sistemin temel mantığı mahalli idarelerden yana işlemektedir (Marşap, 2008, ss. 
67-75). Hizmette yerellik ilkesi, kamu hizmetlerinin halka en yakın yönetim birimlerince sunulmasını 
ve hizmetlerin hangi idare tarafından yerine getirileceğinin belirlenmesinde hizmetin kapsamı, niteliği, 
etkinlik ve ekonomik ilkelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla 
özellikle teknik nitelikli ve bütün vatandaşları ilgilendiren hizmetlerin merkezi yönetim tarafından 
sunulması bu ilkeye aykırı değildir. Örneğin demir yolları, karayolları, internet ağları, tutuk evleri, polis 
ve emniyet hizmetleri, gümrük ve hava alanı ile nüfus ve pasaport işlemleri bu kategoride 
değerlendirilebilir. Yerinden yönetim kuruluşları özerk yapılıdır. Burada ifade edilen özerklik kavramı 
bağımsızlık anlamında değil, idari ve mali yönden daha serbest hareket alanına sahip olduklarını 
belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca vurgulamak gerekir ki, yerinden yönetim kurumları, idari 
bütünlüğü sağlamak ve hizmet standartlarının ülkenin her yerinde aynı olması için genel yönetim 
tarafından denetlenmektedir (Gözübüyük, 1983, s. 32). Yerinden yönetim kurumları, yerel halkın seçtiği 
yönetim organları sayesinde görevlerini yerine getirmektedir ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir (Erkul, 
2010, s. 9). Federal devletlerde yerel yönetimler, federal devlete ve eyalet yönetimine bağlı şekilde 
hizmette bulunan birimlerdir. Üniter devlet yapısına sahip olan yönetimlerde ise, yerel yönetimler 
merkezi idareye bağlı durumdadır ve vesayet denetimine tabidirler (Şengül, 2014, s. 7). Her ne kadar 
üniter devlet içinde yerinden yönetim birimlerine çok sıcak bakılmazsa da günümüzde bir çok üniter 
yapılı devlet kontrolün kendisinde olması koşuluyla birtakım kamu hizmetlerinin sunulması 
bağlamında bölgesel faaliyet gösteren kurumlara ve belediyelere belirli yetki ve sorumluluk alanı 
bırakmaktadır. Bu tip durumlarda devletin teşkilatlanma yapısı yerel yönetimler ile merkezi yönetim 
şeklinde iki ana kategori olarak ortaya çıkmaktadır.  

Devlet hizmetlerinin tamamının merkezden yürütülmesinin zor ve verimlilik yönünden elverişsiz 
olmasından dolayı söz konusu hizmetlerin yerel bazlı olanların yerel kamu tüzel kişilikleri tarafından 
yerine getirilmesinin daha uygun olduğu söylenebilir. Kamu yönetimi alanında yerel yönetimler 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Yasama organı tarafından çıkarılan kanunlar vasıtasıyla yerel yönetim 
birimlerinin görevleri ve sorumluluk alanları belirlenmektedir. Bu ifadeden anlaşılacağı üzere yerel 
yönetim birimleri tek başına siyasi karar alabilme yetkisine sahip değildir. Yani yerel yönetimler, 
merkezi yönetimin çıkardığı kanunlara bağlıdır ve ayrıca ifade etmek gerekir ki çıkarılan bu kanunların 
yürütülmesi merkezi yönetimin yetki alanına girmektedir. Bu durum merkezi yönetimin yerel 
yönetimlere gereksinim duymayacağı anlamına gelmez. Aksine yönetimsel ve toplumsal bakımdan 
yerel yönetimlere gittikçe daha çok gereksinim duyulmaktadır. Kamu hizmetlerinin sunumunda 
etkinlik ve verimliliğin sağlanması, yönetime katılım ve vatandaş kontrolünün artması için yerel 
yönetimler önemli avantajlar sunarlar. Bu bakımdan yerel yönetim kuruluşları üniter devlet sisteminin 
verimliliğini ve üretkenliğini artırma yönünde katkı sunarlar (Öztürk, 2017, ss. 284-285). 

 

İdari yönden yerinden yönetim ele alındığında, yönetimler arası ilişkilerin ne şekilde sağlanacağını 
düzenleyen merkezi yönetimdir. Merkezi yönetim sahip olduğu siyasal güç ile yerel yönetimlerin 
sorumluluk alanlarını ve yetkilerini düzenleyebilir, denetleyebilir, değişiklikler yapabilir (Şengül, 2014, 
s. 8). İdari yerinden yönetim, yer yönünden ve hizmet yönünden iki biçimde görülmektedir. Özel idare, 
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belediye, muhtarlıklar gibi yer yönünden olanlara yerel yönetim kuruluşları, üniversiteler gibi genel 
yönetimin dışında tutulanlara hizmetsel yönetim kuruluşları şeklinde ifade edilmektedir (Gözübüyük, 
1983, ss. 32-33). Özellikle daha teknik ve uzmanlaşmış birimler ile merkezi yönetimin yükünün 
hafifletilmesi amaçlanmıştır ve bu kuruluşların idarecileri pek çok insiyatife sahiptirler (Eryılmaz, 2011, 
ss. 98-99). Hizmet yerinden yönetim kurumlarının diğer yerel yönetim kurumları gibi yasalarla sınırları 
belirlenmiş tüzel kişiliklerdir ve her birinin kendine ait bütçeleri vardır (Gözübüyük, 1983, s. 87). İşte 
yerel yönetimler sahip oldukları tüzel kişiliklere dayanarak hizmet ürettikleri için bütçeleri ile orantılı 
gelir kaynaklarına sahip olmaları gerekir. Bu bakımdan bütçelerini etkin kullanmak ve yerel halkın 
ihtiyaçlarını zamanında karşılamak önemli bir başarı ölçütü olarak ortaya çıkar. 

3. Avrupa Birliği ve Yerellik ilkesi 

Yerellik ilkesinin en önemli fonksiyonu, Avrupa Birliği içindeki alt birimlerin yetkilerinin korunması 
ve artırılmasını sağlamaktır. Söz konusu ilke ile birlikte bu birimler, daha aktif rol üstlenecek ve 
kararlara halkın olabildiğince yüksek seviyede katılımı sağlanacaktır. Yerellik ilkesi, demokrasi, 
dayanışma ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerle beraber birliğin temelini meydana getiren anayasal 
ilkeler arasına girdiği için, artık Avrupa Birliği organları, faaliyetlerini yaparken bu ilkeyi göz önünde 
bulundurmak zorundadırlar. Kopenhag Kriterleri kapsamında, özellikle insan hakları ve azınlık 
hakları, Avrupa Birliği üyeliği için olmazsa olmaz bir koşul şeklinde belirlenmiştir. Yeni ülkelerin 
birliğe katılımı ile daha da genişleyen Avrupa Birliği’nin azınlıkta olan küçük etnik grupların haklarını 
koruma altına almak amacıyla kullanabileceği en etkili araçlardan biri olarak yerellik ilkesi 
görülmektedir. Bu ilke sayesinde söz konusu gruplar kendilerini daha güvende hissedecekler ve 
Avrupa Birliği içinde daha etkin rollere sahip olabileceklerdir (Özcan, 2004, s. 4). Yerel hizmetlerin ifa 
ve yönetimine insanların katılım göstermesi bakımından yerel yönetimler önemli fonksiyon görürler. 
Bu bakımdan yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerinden yönetim ve yerelde demokrasinin 
kökleşmesi ilkelerine dayanan bir Avrupa’nın inşa edilmesine önemli katkı sunar (Sezer, 2007, s. 22).  

Yerellik ilkesi, Avrupa Birliği’nin problemlerinin değerlendirilmesinde ve kamusal hizmetlerin yerine 
getirilmesinde “ekonomik verimlilik” prensibinin göz önüne alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu ilke, 
önce ulus devletler ile Avrupa Birliği ilişkileri açısından formüle edilmiştir. Bu bakımdan Avrupa Birliği 
içinde merkezileşmeyi temin etmek için yetkiler merkezde toplanmayacaktır. Hizmette yerellik 
esasında bir desantralizasyon ilkesidir. Bu ilke sayesinde ulus devletlerin kimliklerine saygı da 
gösterilmiş olunmaktadır. İlk olarak 1987’de Tek Senet içinde yalnızca çevreye ilişkin konularda 
kullanılmak için şekillendirilen bu ilke, 1992’de kabul edilen Maastricht Antlaşması’nda Avrupa 
Birliği’nin tüm faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. Maastricht Antlaşması’nda 
siyasal birlik konusunda uluslararası uzlaşmanın sağlanması bu ilke sayesinde gerçekleşmiştir. Siyasal 
gücün aşırı bir şekilde Brüksel’de toplanmasına karşı bir güvence olarak görülmüştür (Mengi, 2003, ss. 
153-154). Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere yerellik ilkesi Avrupa Birliği uygulamaları üzerinde uzun 
dönemde etkisini göstermiştir. Fiilen kullanılan bu kavramın resmi anlamda Avrupa Birliği çerçevesine 
dâhil edilmesi Maastricht anlaşması ile gerçekleşmiştir. Yerellik ilkesinin politika ve hukuk zemininde 
denetlenebilmesi amacıyla antlaşma çerçevesine alınması kararlaştırılmıştır (Yeniay, 2011, ss. 32-38). 
Yerellik ilkesinin, Avrupa Birliği kapsamında devletler üstü bir bütünleşme süreciyle bölgesel anlamda 
yerelleşme eğilimlerinin aynı anda yürütülmesi bakımından katkı sağlaması düşünülmektedir. Yerellik 
ilkesi bahsedildiği gibi Avrupa Birliği’nin siyasi birlik olması yönünde endişeleri ortadan kaldıracak ve 
birliğin güvenliğinin sağlam temellere oturmasına katkı sağlayacaktır. 

4. Türkiye’de Hizmette Yerellik İlkesinin Uygulanabilirliği 

Türkiye’de merkezi yönetim ile yerinden yönetim ilişkileri Anayasa’nın 123’üncü maddesi esasında 
açık olarak düzenlenmiştir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti üniter devlettir. Yerel yönetimlerin yasa 
yapma yetkileri yoktur. İdare kuruluş ve görevleri itibariyle bütündür, merkezi yönetim ve yerinden 
yönetim esasına dayanmaktadır. Anayasa’nın 127’nci maddesine göre yerel yönetimlerin görevleri ve 
yetkileri yerinden yönetim prensibine uygun biçimde kanun ile düzenlenmiştir. Yerel yönetimler 
sadece kanunlar ile kurulabilmektedir (Öztürk, 2017, s. 287). Anayasa’ya göre yerel yönetimler tüzel 
kişiliktir, yerinden yönetim prensibine tabidirler, denetimleri merkezi yönetime bağlıdır, görev ve 
sorumluluk alanları yasalar çerçevesinde belirlenmiştir (Gözübüyük, 1983, ss. 73-74). Genel olarak ifade 
edilirse, kamusal anlamda halk daha hızlı ve verimli hizmet vermek adına devlet, merkezi yönetim ve 
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yerinden yönetim olacak şekilde iki farklı kısımda hizmet sunmaktadır. Merkezi yönetim 
Cumhurbaşkanlığına bağlı birimler ile bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kuruluşlardan, yerel 
yönetimler ise özel idareler, belediyeler ve köylerden oluşmaktadır. Yerel halka en yakın olan yönetim 
birimleri yerel yönetimler olup, yerel halk ile ilgili alınan kararlarda yerel yönetimlerin kararlarda etkili 
olması önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin etkin ve etken olması bağlamında değerlendirme 
yapılması halinde, kaynakların kullanımı, verimlilik ve hedefe ulaşma ekseninde uygulanacak olan 
kamu politikalarının sürekliliği önemlidir. Yerel yönetimler bu ilkeler kapsamında yerelde hizmetlerin 
yapılmasında etkili ve verimli olmak durumundadır. Yerelin problemlerini iyi tespit eden, yerel 
yönetimler daha iyi hizmeti vermek ve problemlerin çözüme kavuşturulması hususunda etkili 
olabilirler (Eryılmaz, 1994, s. 6). Yerelde hizmetlerin hızlı ve sürekli olmasını sağlamak için bu ilkeler 
kapsamında gereksinimleri belirleyip, mevcut kaynakları olanaklar dahilinde kullanıp 
değerlendirilmesi ayrıca ekonomik yönden artı katmaktadır. Yerelde toplumsal refahın sağlanması, 
şeffaf ve hesap verebilir demokratik anlayışın yerleşmesi, yapılan faaliyetlerin denetime açık olması, 
yerel halkın katılımının olması, sorumluluk alanlarının belirlenip buna göre alınacak kararların uygun 
seviyede olması yerel yönetimlerin göz ardı edilemeyecek faydaları olarak sayılabilir. Üniter bir devlet 
yapısına sahip olan Türkiye’de merkezi yönetimin ağırlığı fazla olsa da zamanla yerel yönetimler daha 
önem arz eden ve vazgeçilmez unsurlar halini almıştır. Türkiye’de yönetim sistemi merkezi yönetim ve 
yerinden yönetim prensiplerine göre işlemektedir ancak merkezi yönetimin yerel yönetim üzerindeki 
denetimi sayesinde iki yönetim arasında denge kurulmaktadır (Emini, 2009, s. 32). Anayasamızın 
123’üncü maddesine göre, “İdare kuruluş ve görev itibariyle bütündür, kanunla düzenlenir. Kuruluş 
ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasına dayanmaktadır. Kamu tüzel kişiliği 
kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurululur” şeklindedir. Söz konusu bütünlük vurgusu 
üniter devlet anlayışından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de belediyeler, yerel yönetimler içinde yerelde 
yaşayan halkın gereksinimlerini karşılama noktasında önemli hizmetleri sunmaktadır. Bu hususta yerel 
yönetim sistemi içinde belli bir ağırlığa sahiptirler ve son yıllarda yapısal ve fonksiyonel anlamda 
dönüşüm yaşamaktadırlar (İnaç ve Ünal, 2015, s. 7).  

Merkezi yönetimin ağırlığının hissedildiği, bürokratik işlemlerin yoğun olduğu sistemlerde kamu 
harcamalarının artması, idari yapının hantallaşması, hizmet sunmada performansın azalması gibi 
sorunlar görülmeye başlamış ve bunun sonunda birtakım değişimlerin hayata geçirilmesi ihtiyacı 
doğmuştur (Emini, 2009, s. 32). Hizmetlerin aksaması veya yetmemesi yani istenen seviyede olmaması 
nedeniyle yerel yönetimler konusunda yeniden yapılandırma ihtiyacı oluşmuştur ve son dönemlerde 
bu alanda reformlar yapılmıştır. Böylelikle yerel yönetimler ve merkezi yönetim ile olan bağ çağımızın 
taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanıp halkın beklentilerini karşılayacak seviyeye gelmesini 
sağlayacak adımların atılmasını kolaylaştırmıştır (Urhan, 2008, ss. 85-86). 

Yerel yönetimler ile ilgili reformların kamu yönetiminde görülen sıkıntılar sonucunda yapısal ve 
fonksiyonel anlamda yapılması ön plana çıkmıştır. Reformların hayata geçirilmesiyle yerelde yönetimin 
daha verimli olmasını sağlamak, iç dinamikler ve dış dinamikler bağlamında fonksiyonel hale gelmesini 
sağlamak, halka daha yakın olmak amaçlanmıştır (Emini, 2009, s. 32). Ayrıca demokrasi kültürünün 
halka işlemesi, yerel bazda halkın taleplerine daha hızlı cevap verme, yerelde yönetimin sorumlulukları 
yerine getirme kapasitesinin yükseltilmesi gibi hususlar yerelleşme ile ilgili yapılan çalışmalarda 
görülmektedir. Buna karşın yerel yönetimlerden fikir almadan ve onların katkılarını göz ardı eden bir 
yaklaşımın da zaman zaman ortaya çıktığı söylenebilir (Gül, 2005, s. 39). Son yıllarda gündeme gelen 
reformlarda kullanılan strateji, şeffaf yönetim, performansa dayalı sistem, misyon, vizyon, katılımcılık, 
verimlilik, hizmette yerellik, hizmette standardizasyon, etik, halkın mutluluğu gibi kavramlar kamu 
yönetiminde geleneksel anlayıştan yeni kamu anlayışına geçişi göstermektedir (Eryılmaz, 2011, s. 112). 
Ekonomik şartların değişime uğraması, küreselleşme olgusunun etkisinin artması, neoliberal 
politikaların yayılması, uluslararası aktörlerin daha etkin olması gibi dinamik unsurlar da yerel 
yönetimlerin yeniden yapılandırılmasını tetiklemiştir (Farazmand, 2001, s. 249).  
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5. Sonuç 

Yerellik ilkesi, yönetimin giderek merkezileşmesine paralel olarak hantallaşmasının ve büyümesinin 
önünde bir engel olarak önemli bir işleve sahiptir. Kamu yönetimi alanında devlet hizmetlerinin yerelde 
sunulmasında yerel yönetimler oldukça etkili birimlerdir. Yerel yönetimlerin öne çıkmasında 
demokrasi kültürünün yerleşmesi, etkin, verimli kamu politikalarının uygulanması, katılımcı hizmet 
kültürünün yayılması, merkezi yönetimin yereldeki yükünün azaltması gibi faktörler büyük rol 
oynamaktadır. Yerel yönetimler Türkiye’de hizmetlerin yerine getirilmesinde merkezi yönetime 
yardımcı bir yapı olarak görülmüştür. Katılımcı, demokrasi kültürünün yerleştiği, şeffaf, denetime açık, 
dengeli yerel yönetim anlayışı son dönemde özellikle kamu yönetiminde oldukça vurgulanan 
ifadelerdendir. Yerel yönetimlerin merkezi yönetimden bağımsız olmadığı göz önüne alındığında hem 
yerel hem de merkezi yönetim olmak üzere devlet vatandaş ile iki temel alanda ilişki kurabilme 
imkânına kavuşmuştur. Türkiye’de son yıllarda çıkarılan kanunlar ve yapılan düzenlemeler ile yerel 
yönetimlerin etkinlik kapasiteleri artırılmış ve bütçelerinde nispi iyileştirilmeler yapılmıştır. Ancak 
halkın genel olarak yönetsel etkinliklere ve özellikle yerel yönetimlerin karar ve eylemlerine katılımı 
konusunda yeterli adımların atıldığını söylemek gerçekçi değildir. Katılım sadece seçimlere katılım 
olarak düşünülmemelidir. İdarenin eylemlerine, işlemlerine ve hatta kararlarına katılımın sağlanması 
için hem yerel düzeyde hem de merkezi yönetim düzeyinde yapılması gereken epey bir düzenleme 
vardır. 

Hizmette yerellik ilkesi, çeşitli nedenlerden dolayı Avrupa Birliği’nin gündeminde önemli bir yer 
tutmaktadır. AB açısından birliği sağlayan temel bir ilke olarak değerlendirilen bu ilke devletlerin 
ülkeleri üzerindeki yetkilerini kullanmalarına katkı sağlayarak birliği ayakta tutmaktadır. Oysa AB 
dışındaki Türkiye gibi ülkelerde bu ilke daha çok yerel yönetimlerin etki ve sorumluluklarının 
artırılması açısından hizmet görmektedir. Daha açık söylemek gerekirse hizmette yerellik ilkesi AB’de 
devletlerin daha çok hizmet üstlenmeleri ve yetkili kılınmalarını sağlarken Türkiye’de yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi bakımından fonksiyon icra etmektedir. 

Kamu hizmetlerinin sunulmasında en uygun büyüklüğün tespiti önemlidir. Avrupa ülkelerindeki 
belediye sayılarında azaltma, küçük yerel yönetim birimlerini birleştirme gibi uygulamalara paralel 
şekilde Türkiye’de de yerel yönetim birimlerinde bir azaltmaya gidilmiştir. Bu açıdan 10 07 2004 tarihli 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu önem arz etmektedir. Bu yasayla büyükşehirlerde belediyenin 
hizmet alanı il mülki sınırlarına çıkarılmış ilçe belediyelerinde ise ilçe mülki sınırları esas alınmıştır. Bu 
bakımdan hizmette yerellik ilkesi esasında ihlal edilmiş gibi görülmektedir. Oysa durum tam olarak 
böyle değildir. Hizmet sunumunda önemli olan etkin birimlerin tespit edilmesidir. Çok sayıda küçük 
belediyelerin var olması hizmetlerin daha etkili yapıldığı anlamına gelmez. Önemli olan yerel 
birimlerin nitelikli ve uzman personel ile donatılarak hizmet sunumunda etkin olmalarının 
sağlanmasıdır. Bazı belediyelerin kaldırılması ve Büyük Şehir Belediyelerinin hizmet alanlarının 
genişletilmesi hem ölçek ekonomisi açısından hem de personelin verimli kullanımı açısından faydalı bir 
girişimdir. Dolayısıyla hizmette yerellik ilkesini sadece daha küçük yerel yönetimlerin hizmet sunması 
olarak algılamamak gerekir. Büyükşehir belediyelerine halkın katılımını sağlayacak düzenlemelerin 
yapılması elbette hizmette yerelliğin sağlanmasına daha çok katkı sağlayacaktır. 
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BİLDİRİ NO 64: KUVVETLER ARASI İLİŞKİLERE GÖRE HÜKÜMET 
SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK30; Eren TOZAK31 

 

ÖZET 

Anayasa Hukuku’nun temel konularından biri olan hükümet sistemleri her daim gündemde olmuştur. 
Devletin sahip olduğu kuvvetlerin kendi arasındaki ilişkilere göre ayrımı yapılan hükümet sistemleri 
birçok araştırmacının dikkatini çekmiş, akademik çalışmalara konu olmuş ve Anayasa Hukuku’nun en 
dikkat çeken konularından biri olmuştur. Son dönemlerde ülkemizde hükümet sistemi değişikliği ana 
tartışma konularından biri haline gelmiş ve olası etkileri üzerinde durulmuştur. Türkiye’de parlamenter 
sistemin belli tıkanıklığa sebep olduğu ve hükümet sisteminin değiştirilmesinin kaçınılmaz olduğu bazı 
çevrelerce dile getirilmiştir. Bu çalışmada kuvvetler arası ilişkilere göre hükümet sistemleri ele alınıp ve 
Türkiye açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Öncelikle kuvvetler birliği, kuvvetler ayrılığı teorisi 
üzerinde durulmuş, buna göre şekil alan hükümet sistemlerinin özellikleri genel hatları ile 
incelenmiştir. Türkiye’deki hükümet sisteminin mevcut özellikleri ve olası başkanlık sistemi değişikliği 
ekseninde değerlendirme yapılmıştır. Son olarak da mevcut parlamenter sistemin sorunlarının 
giderilmesi için çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hükümet Sistemleri, Demokrasi, Kuvvetler Arası ilişkiler 

Jel Kodları: H70, Z00 

 

ABSTRACT 

Government systems, one of the main issues of Constitutional Law, have been on the agenda every year. 
The government systems that distinguish between the powers of the state and the forces of the state 
have attracted the attention of many researchers, became the subject of academic work and became one 
of the most remarkable topics of Constitutional Law. In recent years, the change of government system 
in our country has become one of the main debates and the possible effects are emphasized. In Turkey's 
parliamentary system caused by congestion and certain of changing the system of government was 
voiced in some circles is inevitable. According to this study, the relationship between the government 
forces are evaluated in terms of systems handled and Turkey. First of all, on the theory of the unity of 
forces, the theory of the separation of powers, the features of the shaped government systems are 
examined in general terms. Government system in Turkey, the evaluation was made in the current 
presidential system features and possible changes axis. Finally, solutions have been proposed to 
overcome the problems of the current parliamentary system. 

Keywords: Government Systems, Democracy, Relations Between Powers 

Jel Codes: H70, Z00 

 

1. Giriş 

Kuvvetler Ayrılığı Teorisi birtakım sosyal, politik olaylardan etkilenerek meydana gelmiş ve 
günümüzde çağdaş anayasaların vazgeçilmez bir unsuru halini almıştır. Bu teoriye göre siyasal 
sistemler kuvvetlerin ayrılığına dayanan hükümet sistemleri ve kuvvetlerin birliğine dayanan hükümet 
sistemleri olarak iki kısma ayrılmıştır. Kuvvetlerin yumuşak ayrılığına dayanan sistem parlamenter 
sistem, kuvvetlerin sert ayrılığına dayanan sistem ise başkanlık sistemi olarak ifade edilmiştir. 
Türkiye’de 1921 Anayasası hariç diğer tüm Anayasalarda parlamenter sistem kabul görmüştür. 
Ayrıyeten hükümet sistemi her dönem tartışma gündeminde olmuş ve hali hazırda bulunan 
problemlerin aşılması amacıyla pek çok önerinin öne sürüldüğü bir konu olarak yer almıştır. Buna bağlı 
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olarak en çok öne sürülen görüş Türkiye’de parlamenter hükümet modeli sisteminin ömrünü 
tamamladığı ve başkanlık sistemine geçişin gereklilik arz ettiğidir. Bu çalışmanın amacı hükümet 
sistemleri ile ilgili bilgi vermek ve Türkiye’deki mevcut hükümet sistemini göz önüne alarak, olası bir 
başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri değişikliğini tartışmaktır. 

2. Kuvvetler Arası İlişkilere Göre Hükümet Sistemleri32 

Modern devletlerde yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel fonksiyon vardır. Yasama organı 
bir devletin yasa ve anayasasını belirleyen organdır. Yürütme, ülkeyi yöneten, hükümet eden organdır. 
Yargı ise, devlet faaliyetlerinin kanunlara uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetleyen 
organdır. Yargı organı bu görevini mahkemeler aracılığı ile yapar. 

Montesquieu’ya göre her devlette yasama, yürütme ve yargılama olmak üzere üç güç vardır. Onun 
amacı, her güce karşı bir güç yaratarak güçleri sınırlamaktır. “Kuvvet kuvveti durdurmaz ise özgürlük 
olmaz” ifadesi bu endişenin bir sonucudur. Devletin şekli ne olursa olsun, devlet gücünü elinde 
tutanların yetkilerini halkın aleyhine kullanma ihtimali her zaman vardır. Ancak, devlet kuvvetleri 
birbirinden ayrılarak farklı organlara verilirse her organ karşısında diğer organları bulacağı için 
egemenliğin kullanılması sınırlandırılmış olacak ve özgürlükler teminat altına alınacaktır (Kıran, 2013, 
s. 264). Hükümet sistemlerinin belirlenmesinde kullanılan geleneksel yöntem kuvvetlerin birbirleriyle 
ilişkileridir. Bir devlette bulunan temel organlardan özellikle yasama ve yürütme ayrılığı ve işbirliği, 
demokratik hükümet sistemlerini belirlemenin dayanağını oluşturur. Kuvvetler ayrılığı33 devletteki üç 
organın birbirinden izole bir şekilde işlemesini öngörmez. Aksine böyle bir yapı devlet faaliyetlerinin 
tıkanmasına neden olur. Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek bir organda birleşmesi genellikle 
totaliter ve mutlak monarşik nitelikli hükümet formlarını meydana getirir. Mutlak monarşiler ile 
totaliter ve otoriter diktatörlükler demokratik yönetim olarak kabul edilmediği için incelememiz 
dışında kalmaktadır. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığı, devlette bulunan üç temel branşın fonksiyon ve 
personel bakımından birbirinden ayrılmasını ifade eder. Başka bir deyişle, devlet gücünün farklı 
fonksiyonlarının aralarında işbirliği olan değişik organlarca yerine getirilmesi kuvvetler ayrılığı olarak 
belirtilebilir (Herling ve Lyon, 2004, ss. 19-20). Montesquieu’nun ifade ettiği kuvvetler ayrılığı ilkesi 
günümüzde anlamını büyük oranda yitirmiştir. Çünkü Montesquieu’nun amacı kuvvetleri birbirinden 
ayırarak özgürlüklere daha geniş alanlar açmaktır. Oysa kuvvetler ayrılığı ilkesi günümüzde bu 
özelliğinden ziyade hükümet sistemlerini belirlemede kullanılan bir kriter halini almıştır. Ancak son 
zamanlarda kuvvetler ayrılığı ilkesinin hükümet sistemlerini ayırmada uygun bir kriter olup olmadığı 
da tartışılmaya başlanmıştır. Birçok akademisyen kuvvetler ayrılığı ilkesinin hükümet sistemlerini 
ayırmada yeterli bir kıstas olmaktan çıktığı görüşündedir34 (Uluşahin, 2003, ss. 201-230). Bu görüşe 
katılmakla birlikte kuvvetler ayrılığı ilkesine yer vermeden hükümet sistemlerini anlatmanın kolay 
olmayacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle klasik ayrımdan vazgeçerek hükümet sistemlerini 
demokratik-anti demokratik şeklinde farklı bir bir tasnife tabi tutacağız ve hükümet sistemlerini 
anlatırken kuvvetler ayrılığı ilkesine sıkça değineceğimizi belirtmemiz gerekir. 

Montesquieu’nun fren ve karşı denge kavramlarında kaynağını bulan temsili demokrasi düşüncesi 
kuvvetler ayrılığının uygulanmasına katkı yaparak tek elde toplanan devlet iktidarının sınırlanması ve 
parçalanmasını mümkün hale getirir. Böylece, devletin üç temel kuvvetinin bir elde toplanması 
önlenerek anti demokratik rejimlerinin kurulması engellenmiş olur. Montesquieu kuvvetlerin tek elde 
toplanmasının tehlikesine dikkat çeker; “Bu üç güç de, yasa yapma, alınan resmi kararları icra etme ve 
bireyler arasındaki anlaşmazlıkları ve suçları yargılama aynı insanın ya da aynı soylular veya halk 
topluluğunun elinde olsaydı her şey mahvolmuştu” (Denoix de Saint Marc Renaud, 2009, s. 75).   

Montesquieu’nun ileri sürdüğü kuvvetler ayrılığı ilkesinin üç temel ayağı vardır. Birincisi 
fonksiyonların ayrılması, ikincisi personelin ayrılması, üçüncüsü ise fren ve karşı denge 
mekanizmasının kurulmasıdır. Katı bir fonksiyonlar ayrılığının çağdaş toplumlarda çok pratik bir olay 

                                                        
32 Bu kısım Namık Kemal Öztürk, (2017), Anayasa ve Devlet, Albi Yayınları, İzmir, s. 304-306’dan özetlenerek yazılmıştır. Ayrıntılı 

dipnot için bu esere bakınız. 
33 Kuvvetler Ayrılığı konusunda iki temel model vardır. Katı kuvvetler ayrılığının uygulandığı Amerikan Modeli ve sınırlı 

kuvvetler ayrılığının (yumuşak) uygulandığı İngiliz Modeli. 
34 Kuvvetlerin birbirinden katı ve esnek ayrılması teorik modeller olduğu için uygulama ile birebir örtüşmez. Bu nedenle, 

hükümet sistemlerini açıklamada klasik erkler ayrılığı şeması yetersiz kalmaktadır.  
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olmadığını belirtmek gerekir. Gerçekten de uzmanlaşma sonucunda oluşan karmaşık iş ve görevlerin 
yerine getirilmesinde katı bir tutum almak gerçekçi değildir ve esasında devlet fonksiyonlarının bazı 
durumlarda birbirleriyle karışma ihtimali her zaman vardır. Personel ayrılığı, yasama ve yürütme 
organlarında yer alan kişilerin sadece kendi organlarında çalışabilmelerini ifade eder. Bu bakımdan 
ABD’de parlamentoda görev alan milletvekilleri aynı zamanda bakan olamaz veya bakanlar milletvekili 
olamaz. Oysa bu ilke parlamenter rejimlerde oldukça esnetilmiştir ve milletvekillerinin bakan olma 
yolu sonuna kadar açıktır. Parlamenter sistemlerde yürütme organında görev alan bir kişinin aynı 
zamanda yasama organında yer alması kuvvetler ayrılığının uygulanması bakımından hukuk devletine 
aykırı görülmez. Montesquieu kuvvetlerin birbirinden ayrılmasını savunurken, aralarında bir 
işbirliğinin olması gerektiğini de belirtmiştir (Aron, 1989, s. 32). Kuvvetler ayrılığına göre demokratik 
hükümet sistemleri, kuvvetlerin katı ayrılığına dayanan “başkanlık” sistemi ile kuvvetlerin yumuşak 
ayrılığına ve işbirliğine dayanan “parlamenter sistem” ve “yarı-başkanlık sistemi” olmak üzere üçe 
ayrılabilir (Kubalı, 1971, s. 371 ve Özbudun, 2013, s. 349). Demokratik ülkelerde yasama ve yürütmenin 
yasama organında birleşmesi durumunda “meclis hükümeti” sistemi oluşur.  

3. Parlamenter Sistemin Özellikleri 

Parlamenter sistem ya da onunla aynı anlamda kullanılan “parlamenterizm” terimi, etimolojik olarak 
“parlamento” kelimesinden türemiştir. Parlamento kelimesi, köken olarak “parler” (konuşma) 
kelimesinden oluşmuş ve zaman içerisinde konuşulan yeri anlatmak amacıyla kullanılmıştır. Bu kelime 
dilimize İtalyancadan geçmiştir (Sur, 2013, s. 4).  

Parlamenter sistem, kuvvetler ayrılığına dayanan fakat kuvvetlerin ayrılmasından ziyade iç içe geçtiği 
ve yasama ile yürütme organının karşılıklı olarak birbirlerinin varlığını sona erdirebildikleri hükümet 
sistemidir (Teziç, 2012, s. 477). Parlamenter sistem, yasama ve yürütmenin esnek kuvvetler ayrılığı ile 
birleşerek vücut bulduğu bir hükümet sistemidir. Devleti oluşturan tarihsel temele sahip kurumlardan 
biri olan parlamento ulusal ve bireysel çıkarların temsiline dayalı olarak meydana gelmiştir. 
Parlamenter sistem ülkelerin anayasaları ile şekillenmektedir. Meclisin yalnızca yasamaya odaklandığı, 
yürütmenin gerçek gücünün kabine tarafından icra edildiği bir sistemdir. Kural olarak kuvvetler 
birbirinden ayrı olmakla birlikte birbirlerine karşılıklı olarak bağlıdır (Erdoğan, 2011, s. 17). 

Parlamenter sistem denildiğinde genel olarak, yoğunlaştığı kilit organ olan parlamento yani yasama 
organından, iktidarın merkezi olan hükümet anlamına gelen yürütme organından ve bunların arasında 
bu sistemi diğerlerinden ayıran yumuşak kuvvetler ayrılığından bahsedilmektedir. Yasamadan kasıt 
meclistir. Hükümet yasamaya karşı sorumludur. Bazı parlamenter modellerde tek meclis ve bazılarında 
çift meclislilik söz konusu olmaktadır. Bu sistemin yürütme kanadını da bakanlar kurulu, başbakan ve 
anayasal görev, yetkilerinin tasarlanış biçimine göre Cumhurbaşkanı oluşturur. Bu özelliği itibariyle 
yürütmeden kaynaklı olarak parlamenter sistemde çift başlılıktan söz edilmektedir. Parlamenter sistem 
uygulandığı her ülkenin siyasal kültürüne ve sosyal özelliklerine göre farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. 
Ancak sisteme parlamenter özellik kazandıran ve onlar olmazsa parlamenter bir sistemden söz 
edemeyeceğimiz nitelikleri vardır. Birçok ülkede uygulanan parlamenter sistemin ayırt edici 
özelliklerinin başında yürütmenin iki kanatlı olması gelmektedir. Devlet başkanı ve kabine yürütmeyi 
oluşturmaktadır. Devlet başkanı monarşik rejimlerde veraset usulü ile göreve gelirken, cumhuriyet 
rejiminde yasama organı tarafından seçilir. Devlet başkanı devletin sürekliliğini somutlaştırır ancak 
iktidarın kullanılmasına katılmaz (Kaboğlu, 2011, s. 133). 

Parlamenter sistemde devlet başkanlığı İngiltere’de olduğu gibi soydan geçen bir hükümdarlık 
olabileceği gibi, devlet başkanı halk tarafından veya parlamento tarafından da seçilebilir. Bu 
konumundan dolayı devlet başkanı vatana ihanet suçu haricinde hiçbir şekilde görevinden alınamaz. 
Devlet başkanının siyasi açıdan sorumsuz olmasının sebebi devlet organlarının karşılıklı işleyişini 
gözetleme ve devleti temsil etme yetkisinden kaynaklanır. Bakanlar Kurulu halk tarafından göreve 
getirilen yasama organının içinden en çok oyu alan parti veya partiler koalisyonunca belirlenir. Kabine 
veya hükümet denen yürütmenin bu ikinci kanadı yasama organı karsısında sorumludur. Bakanlar 
Kurulu da kendi içinde ikili yapıdadır. Bir tarafta başbakan diğer tarafta bakanlar bulunur. Başbakan 
Bakanlar Kurulunun başıdır. Klasik anayasa hukuku kuramına göre başbakan da hukukî statüsü 
itibariyle bir bakandır. Bu nedenle başbakan, sadece eşitler arasında birincidir. Ancak başbakanın bu 
konumu hukukî planda kalmış, siyasal planda ise, diğer bakanlardan çok daha önemli bir konuma 
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gelmiştir. Başbakan devlet başkanı tarafından parlamento üyeleri arasından atanır. Başbakanın 
bakanlar kurulunu belirlemesi sebebiyle kabinede ortak bir siyasi bakış açısı vardır. Bu durum 
koalisyon hükümetlerinde tek parti hükümetlerinde olduğu kadar önemli düzeyde değildir. Başbakan 
parlamento önünde hükümetin sorumluluğunu da üstlenir. Gerektiğinde başbakan devlet başkanından 
parlamentonun feshini ya da bir bakanın azlini isteyebilir (Teziç, 2012 ss. 479-482). 

Parlamenter sistemler sahip oldukları güvenoyu ve fesih mekanizmaları ile sistemin tıkandığı 
süreçlerde seçim yoluna gidilerek halkın hakemliğine başvurulur. Fesih ve güvenoyu mekanizmaları 
parlamenter sistemin devamını sağlayan araçlardır (Kurban, 2004, s. 15). Parlamenter sistemin zayıf 
yönlerinden en önemlisi bu sistemin istikrarsız hükümetlere sebep olmasıdır. Parlamenter sistemde 
hükümet, parlamentonun güvenine dayanır.  Dolayısıyla parlamento tarafından her zaman görevden 
alınabilir. Yasama içerisinden çıkan ve onun güvenine dayanan hükümet, yasama organındaki 
desteğini kaybederse, yerini bu desteği alacak hükümete bırakacaktır. Keza hükümetin varlığını 
sürdürmesi için yasama organının güvenine ihtiyaç duyması, hükümetin düşürülmesi tehlikesini de 
beraberinde getirmektedir. Parlamenter sistemde güçlü hükümetlerin görülme ihtimalinin düşük 
olması bu sistemin zayıf yönlerindendir (Uluşahin, 1999, s. 79).  

4. Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sisteminin Özellikleri 

ABD’de uygulanmakta olan başkanlık sisteminin temeline kuvvetlerin ayrılığı ilkesi hakimdir. Ancak 
parlamenter sistemden farklı olarak başkanlık sisteminde kuvvetler sert bir şekilde ayrılmıştır. 
Dünyada uygulamalarına bakıldığında saf şekilde uygulandığı tek ülkenin ABD olduğunu 
görmekteyiz. Başkanlık sistemi Amerika’da uzun tarihsel bir süreç sonucunda ve ülkenin sahip olduğu 
şartlar neticesinde bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim Amerikan sisteminin kurucularının 
temel kaygısı aşırı güçlü bir merkezi devletin yaratacağı tehlikelerden kaçınmaktı. Bu sebeple devleti 
hem yatay hem de dikey olarak ayırmak suretiyle kuvvetler ayrılığına dayanan federal bir devlet 
kuruldu (Aykaç, 2012, s. 76).Başkanlık sisteminde parlamenter sistemin aksine hem hukuken hem de 
fiili olarak kuvvetler sert bir şekilde ayrılmıştır. Yani kuvvetler karşılıklı olarak birbirinden, gerek 
kaynak bakımından, gerek varlıklarını sürdürme bakımından bağımsızdır. Bu bağımsızlık üç noktada 
toplanmaktadır. Organların yapısındaki bağımsızlıktan kasıt hem yasama hem de yürütme organının 
oluşması birbirinden ayrı olmasıdır. Buna göre hiçbir organ diğerinden çıkamaz. Yasama organı genel 
oyla halk tarafından seçildiği gibi yürütme organı da yine halk tarafından seçilerek göreve gelmektedir. 
Yani parlamenter rejimdeki gibi yürütme yasama organı içinden çıkmamakta, meşruluğunu halktan 
almaktadır (Teziç, 2012, s. 502-503). 

Başkanlık sisteminde yürütme organını elinde bulunduran başkan halkın oyu ile seçilmektedir. Direkt 
olarak halkın seçtiği bir başkanın çok güçlü olacağından endişe edildiği için bu şekilde elitist bir seçim 
sistemi öngörülmüştür. Bu seçimlerde hangi partinin ikinci seçmenleri çoğunluk sağlamışsa, o partinin 
başkanına artık fiili olarak seçilmiş gözüyle bakılabilir. Çünkü ikinci seçmenler emredici vekalet ile 
yükümlüdürler ve mensup oldukları partinin başkanına oy vermek zorundadır (Bal, 2001, ss. 51-52).  

Başkanlık Sisteminde parlamenter sistemdeki “fesih” ve “güvensizlik oyu” gibi araçların olmaması 
istikrarlı ve güçlü bir yönetimin oluşmasını sağlar. Yürütme organını tekelinde bulunduran başkan, 
parlamenter sistemin yürütme organının bir kanadı olan bakanlar kurulunun aksine her an düşürülme 
tehlikesi ile karşı karşıya değildir. Bunun sonucu olarak görev süresi boyunca programını hiçbir endişe 
duymadan kararlı bir şekilde uygular. Yasama organının da başkan tarafından görevine son 
verilmemesi nedeniyle yasama organı da görev süresi bitene kadar faaliyetine devam etmektedir. Bu 
nedenle yasama organı da güçlü durumdadır. Meclisin kanun yapma ve bütçe gibi önemli iki yetkiyi 
tekelinde bulundurması sebebiyle başkan meclise muhtaç kalmakta ve bu durum yasama organını 
güçlü tutmaktadır. Bununla beraber meclisin güvenoyu ile düşürülmesi tehlikesi de yoktur (Kuzu,  ss. 
100-101). Bu karşılıklı durum başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerde hükümetlerin uzun ömürlü 
olmasını sağlamaktadır. Bu durum hükümetleri yönetimi daha da güçlü yapmaktadır. Yine hükümetin 
bir kişiden olması sebebiyle koalisyon hükümetleri de olmadığı için bunlara bağlı olarak gelişen 
hükümet krizleri başkanlık sisteminde görülmemektedir (Kotan, 2013, s. 33). 

Başkanlık sisteminin zayıf yönlerine bakıldığında göze ilk çarpan sistemin katı olmasıdır. Hem başkan 
hem de yasama organı görev süreleri dolana kadar faaliyetlerine devam ederler. Parlamenter 
sistemdeki gibi fesih ve güvenoyu gibi araçların başkanlık sisteminde olmaması bu sistemi katı bir hale 
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getirmiştir. Bu nedenle başkan ile yasama organı arasında uyuşmazlık olduğunda siyasi süreç yeni 
seçimlere kadar donuklaşır. Çünkü halkın desteğini zamanla kaybeden başkan görev süresi 
tamamlanana kadar görevine devam etmek durumundadır. Bu durum yürütme ve yasama organının 
uzlaşmamalarına rağmen görevlerine bir arada devam etmelerine sebep olur (Teziç, 2012 s. 507).  

Halkın güvenini kaybetmiş başkanın görevinden alınamaması başkanın meşruluk sorunu yaşayacağı 
anlamına da gelmektedir. Bununla beraber başkanın görev süresi dolmadan ölmesi veya kendiliğinden 
seçilmesi halinde yerine başkan yardımcısının geçecek olması da başkan yardımcısının meşruluk 
sorununu gündeme getirebilir. Çünkü halk başkan yardımcısına değil başkana oy vermiştir ve başkan 
yardımcısı halkın desteğini kaybetse bile görev süresi bitene kadar faaliyetine devam eder. Bu sorunun 
çözümü de bulunmamaktadır. Başkanlık sisteminde yasama organının ve başkanın doğrudan doğruya 
halkın oyu ile seçilmesi çift meşruluk sorununu gündeme getirir. Özellikle iki kuvvetin farklı partiden 
olduğu durumda kuvvetler birbirleri ile rekabet ederek sistemin ilerlemesi zorlaşabilir. Başkan ve 
yasama organı meşruluk iddiasında bulunarak kendini destekleyen seçmenin çoğunluğuna dayanarak 
sistemi işlemez duruma getirebilir. Parlamenter rejimde görülen fesih ve güvensizlik oyu gibi araçların 
olmadığı başkanlık sisteminde sistemde yaşanan soruna rağmen organlar görev süreleri sonuna kadar 
faaliyetlerine devam ederler. Bu da sistemi krizin yaşanmasına neden olabilir (Yazıcı, 2011, ss. 50-53).  

Başkanlık sisteminde başkanın halk tarafından seçilmesi başkanın iktidarının kişiselleşmesine neden 
olabilir. Başkan tek başına yürütme organını elinde bulundurur. Atadığı sekreterlerini istediği zaman 
görevden alabilir. Bununla beraber başkan devletin başıdır ve tüm milletin temsilcisidir. Başkan 
parlamenter sistemdeki gibi diğer milletvekilleri ile ilişki kurmak zorunda değildir. Tüm bu özellikler 
başkanın iktidarını kişiselleştirmesine neden olabilir (Uluşahin, 1999, s. 136). Başkanlık sisteminde 
kazanan her şeyi kazanmakta kaybeden ise her şeyi kaybetmektedir. İktidarın bölünememesi sebebiyle 
göreve seçilen başkan yürütme kuvvetinin tek sahibi olmaktadır. Seçimi kaybetmeleri nedeniyle saf dışı 
kalan siyasiler iktidarı ele geçirmek için demokratik olmayan yollara başvurabilir. Parlamenter 
sistemde ise seçimden birinci çıkamayan parti yeterli çoğunluğu elde ederse muhalefet pozisyonunda 
kalır ve yasama organında yerini almaktadır. Bu durumun başkanlık sisteminde olmaması nedeniyle 
seçimden galip çıkan başkan, seçimin mağlup olanları ile işbirliği yapmak zorunda değildir (Yazıcı, 
2011, s. 70). Seçimleri kazanamayan partiler yeniden seçimleri beklemek zorundadırlar. 

Yarı başkanlık sistemi, başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin bazı özelliklerinin birleştiği melez bir 
hükümet sistemidir. Bir hükümet modelinin yarı başkanlık sistemi olarak kabul edilmesi için şu şartlara 
ihtiyaç vardır; Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi, parlamentoya karşı 
sorumlu başbakan ve bakanlar kurulunun varlığı ve son olarak da Cumhurbaşkanının başbakan ve ilgili 
bakanların karşı-imzaları olmaksızın tek başına kullanabileceği önemli yasal niteliklerin bulunmasıdır. 
Bu özelliklerden cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve geniş anayasal yetkilere sahip olması 
başkanlık sisteminin, parlamentonun güvenine tabi başbakan ve bakanlar kurulunun olması da 
parlamenter sistemin özelliklerindendir (Atar, 2011, s. 149). Başlıca örnekleri Fransa, Avusturya, 
Weimar döneminin Almanyası ve Finlandiya’da görülen yarı başkanlık sisteminde önemli yetkiler 
verilen cumhurbaşkanı halkın oyu ile seçilmektedir. Fransa’da 1962 yılında yapılan anayasa değişikliği 
ile cumhurbaşkanının genel oyla seçilmesinin öngörülmesinden sonra parlamenter sistemden farklı bir 
sistemin doğduğu düşünülmeye başlanmıştır. Nitekim Fransız kamu hukukçusu Maurice Duverger bu 
modele “yarı başkanlık hükümeti” demiştir (Erdoğan 2011, s. 23).Yarı başkanlık sisteminde yürütme iki 
başlıdır. Yürütmenin bir kanadını halkın oyu ile belli bir dönem için seçilen cumhurbaşkanı 
oluştururken diğer kanadını ise yasama organı içinden çıkan bakanlar kurulu oluşturur. Yani 
cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu “ikili iktidar” yapısını oluşturmaktadır. İkili iktidar yapısı olmakla 
beraber bu sistemde bakanlar kurulu siyasi açıdan yasama organına karşı sorumludur. Yasama organı 
kabineyi güvensizlik oyu ile görevden alabilir. Uygulamada bu sistemin de bazı farklılıklar yaşadığı 
görülmektedir (Atar, 2011, s. 146).  
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5. Türk Anayasal Gelişiminde Hükümet Sistemleri ve Türkiye’de Başkanlık Sistemine Geçiş 
Tartışmaları 

Türk anayasaları hükümet sistemleri açısından incelendiğinde bir istisna haricinde parlamenter 
hükümet modeli çizgisinde kalındığı görülmektedir. Nitekim Türkiye’nin ilk meclisi 1876 Kanun-i Esasi 
Anayasasında öngörülmüştür. Buna göre yasama organı Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan isimli iki 
meclisten oluşmaktaydı. Heyeti Ayan üyeleri doğrudan doğruya padişah tarafından seçilmekte, Heyet-
i Mebusan üyeleri kısmi bir seçimle belirlenmekteydi. Bu sistemde yürütme yetkisi padişaha aitti ve 
padişah bu yetkisini Vekiller Heyeti ile kullanacaktı. Bu heyetin göreve gelmesinde ve görevden 
uzaklaştırılmasında padişah tam yetkiliydi. Vekiller Heyeti parlamentoya karşı sorumlu değildi, 
padişaha karşı sorumluydu. Bu nedenle bu sistemin parlamenter sistem olduğunu söylemek zordur 
(Tunç, 2011, s. 30).1921 Anayasası ise Meclis Hükümeti Sistemini benimsemiştir. Kısa bir süre sonra bu 
uygulamadan vaz geçilmiş ve 1924 Anayasası ile karma bir sistem öngörülmüştür. 

1924 Anayasasında bu iki anayasadan etkilenilmekle beraber daha çok parlamenter sisteme ait 
özellikler ağır basmaktadır. Egemenlik yetkisini millet adına tek başına kullanan meclisin yasama ve 
yürütme yetkisini kullanması, meclisin hükümeti her zaman denetleyebileceği ve düşürebileceği halde 
hükümetin meclisi feshetme yetkisinin olmaması 1924 Anayasası’nın meclis hükümeti sistemini 
benimsediğini gösterir. Yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun kullanması, 
başbakanın Cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri arasından tayin olması parlamenter rejimin 
özelliklerindendir. 1924 Anayasası’nın getirdiği sistem “kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı” olarak da 
isimlendirilmiştir (Özbudun, 2005, ss. 31-32). 

1961 Anayasası kendisine parlamenter sistemi model olarak almıştır. 1961 Anayasası’na göre, yürütme 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşmaktaydı. Cumhurbaşkanı siyasi açıdan sorumsuzken, 
Bakanlar Kurulu’nun meclise karşı siyasi sorumluluğu vardı. Yasama kuvveti ise Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu’ndan oluşan TBMM tarafından kullanılmaktadır. Millet Meclisi üyeleri halkın 
oyu ile belirlenmekteydi. Cumhuriyet Senatosu’nda ise üç tür senatör vardı. Yüz elli senatör halk 
tarafından, on beş senatör Cumhurbaşkanı tarafından seçilmekteydi. Ayrıca “tabi üyeler” diye 
nitelendirilen üyeler bulunmaktaydı. Bunlar Milli Birlik Komitesi üyeleri ve eski 
Cumhurbaşkanlarından oluşmaktaydı (Tunç, Bilir ve Yavuz, 2011, ss. 48-49). 

1982 Anayasası, 1921 Anayasası hariç olmak üzere önceki anayasaların benimsediği parlamenter sistem 
geleneğini devam ettirmiştir. Anayasanın 8. maddede yürütme yetkisini cumhurbaşkanı ve bakanlar 
kurulu arasında paylaştırması, 101 ve 105. maddelerde cumhurbaşkanının tarafsız ve sorumsuz bir 
makam olduğunun belirtilmesi parlamenter sistemin özelliklerindendir. Bununla beraber hükümetin 
göreve başlarken ve görev sırasında meclisin güvenine tabi olacağını düzenleyen 110. ve 111. maddeleri, 
bakanlar kurulunun sorumluluğunu düzenleyen 112. madde parlamenter rejim ile uyumlu 
düzenlemelerdir. 99. maddede TBMM’ye hükümeti düşürme yetkisi tanınması ve son olarak 116. 
maddede Cumhurbaşkanına TBMM seçimlerini yenileme yetkisinin verilmesi de 1982 Anayasasının 
parlamenter sistemi benimsediğini göstermektedir (Yazıcı, 2011, ss. 124-125). 

Mevcut sistemin değişmesi gerektiği zaman zaman gündeme getirildiğini görmekteyiz. 1987 yılında 
Turgut Özal, Anayasanın Cumhurbaşkanına tanıdığı yetkileri aynen korunmasını ancak 
Cumhurbaşkanının beş yıllık süre için iki turlu mutlak çoğunluk yöntemiyle halk tarafından seçilmesini 
dile getirmiştir. Genel seçimler ile Cumhurbaşkanı seçiminin aynı gün yapılmasını savunan Turgut 
Özal, Cumhurbaşkanının en çok iki dönem için seçilmesini öneriyordu. Turgut Özal’ın bu tasarısı asıl 
hedefi olan başkanlık sistemine ulaşmak için bir ara sistem getirme düşüncesiydi. Ancak o dönem 
Turgut Özal’ın bu düşüncesi siyasi partiler tarafından ilgi görmedi. 1997 yılına gelindiğinde tarihe 28 
Şubat Olayı olarak kaydedilecek post modern darbe olarak da adlandırılan gelişmeler sonucunda 
Başbakan Necmettin Erbakan istifa etmek zorunda kalmıştır. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel dört yıllık görevinde üç tane hükümet onayladığını söyleyerek parlamenter sistemin terk 
edilmesi gerektiğini tekrardan dile getiren kişi olmuştur. Demirel’in bu önerisi siyasiler tarafından 
eleştirilmiş ve bu öneri de destekçi bulamamıştır (Yazıcı, 2011, s. 160-164). 

Son dönemlerde ise başkanlık sisteminin ciddi anlamda üzerinde duran Adalet ve Kalkınma Partisi 
olmuştur. 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hazırlattırılan yeni anayasa taslağı 
Meclis Uzlaştırma Komisyonu’na sunulmuştur. Söz konusu taslakta yasama organı ile yürütme 
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organının ayrı seçimler ile seçilmesi ve yürütmenin yasama organına karşı sorumlu olmaması 
yönünden taslağın başkanlık sisteminin en temel özelliklerini taşıdığı görülmektedir. Taslağa göre, 
yürütme yetkisi Başkan’da, yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, yargı yetkisi ise yargı 
kurumlarında toplanmaktadır. Bu yönüyle taslakta savunulan sistemin başkanlık sistemi olduğunu 
söylense de taslaktaki diğer özellikler göz önüne alındığında Amerika Birleşik Devletleri’nde 
uygulanan başkanlık sisteminden farklı olduğu görülmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için en 
iyi yönetim modelinin başkanlık sistemi olduğunu savunmuştur. Ayrıca liderliğini yürüttüğü AK Parti 
aktörleri; siyasette istikrar, demokrasinin pekişmesi, yönetimde çift başlılık sorununun çözülmesi, 
yürütme organının etkin karar alması, yönetimde bürokratik vesayetin sona erdirilmesi, yasama-
yürütme organının tamamen birbirinden ayrılarak her iki organın görevlerini daha etkin olarak 
yapması, halkın doğrudan seçtiği bir yürütme organıyla halka hesap verilebilirliğin sağlanması, 
Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçilmesi sürecinde ortaya çıkan krizlerin sonlandırılması gibi 
gerekçeler ile siyasal sistemin dönüşmesi için yoğun çaba harcamışlardır (Miş ve Duran, 2017, ss. 8-9). 

Uzun dönemdir tartışma gündeminde yer almasına karşın somut bir metne dönüşemeyen hükümet 
sistemi arayışları 2016 yılının sonlarında Ak Parti’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin önerisi ile Meclis 
gündemine getirilerek 330’un üzerinde oy almış ve halk onayına sunulmak üzere kabul edilmiştir. 
Değişikliklere ilişkin halk oylaması 16 Nisan 2017 Pazar gününde yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı 
sistemi adını taşıyan anayasa değişikliği önerisi ile yürütmede teklik, yasama ve yürütmenin 
birbirinden ayrıldığı, yasama ve yürütme seçimlerinin aynı günde yapılması, cumhurbaşkanının görev 
ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi, yasama ve yürütme makamlarının koşullar oluştuğunda 
karşılıklı olarak seçim yenileme kararı alabilmeleri gibi yenilikler getirilmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokratik hükümet sistemleri tipolojisinde Başkanlık 
Hükümeti Sistemine benzemektedir. Yeni model, ana karakteri itibarı ile parlamentolu rejimde 
yaşanan, yürütme erkinin adeta kara deliği karakterini gösteren kriz ve arızaları gidermeyi 
hedeflemektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iki belirgin karakterinden biri, Yürütmenin 
(Cumhurbaşkanının) Millet tarafından seçilmesi, Anayasada belirtilen sürede (beş yıl boyunca) 
herhangi bir güvene muhtaç olmaksızın görevini sürdürmesidir. Diğer karakteri ise, beş yıllığına seçilen 
Meclisin yasama ve denetim erki tekelini elinde bulundurmasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin yürürlüğe girmesi ile hükümet krizleri devrinin sona ereceği kuşkusuzdur. Ancak bu 
sistemin işlerliği yasama ve yürütme organının aynı partinin elinde olmasına bağlıdır. Seçimlerde 
cumhurbaşkanı başka partiden, meclis çoğunluğu başka bir partiden çıkarsa sistemin işlerliği mümkün 
değildir. Bunun için yeni sistemde hem cumhurbaşkanına hem de meclise seçimleri yenileme imkanı 
getirilerek muhtemel krizlerin seçimlere giderek aşılması hedeflenmiştir.  

6. Sonuç 

Bir ülkede uygulanan hükümet sistemi diğer ülkelerde uygulandığında olumlu sonuç vermeyebilir. Bu 
açıdan iyi ya da kötü hükümet sistemi yoktur, ülkeler için uygun olan veya uygun olmayan hükümet 
sistemi vardır demek daha doğru olabilir. Ülkelerin ancak buhranlı dönemlerinden sonra hükümet 
sistemlerinde değişikliğe gittikleri de göz önüne alınmalıdır. Bununla beraber kendi yapılarına 
uymayan hükümet sistemlerini benimseyen ülkelerin ödediği bedeller iyi tahlil edilmelidir. Hükümet 
sistemi değişikliği hakkında, her ülkenin tarihsel gelişiminin, siyasal yapısının, toplumsal ve sosyal 
özelliklerinin farklı olduğu dikkate alınarak, ülkelerin mevcut sorunlarını giderecek çözümler 
getirilmelidir. Siyasi alanda her sorunun kendi içerisinde çözümü barındırdığını da dikkate alarak, 
soruna dışarıdan çözüm aramak yerine, ülkemizin kendi iç dinamiklerinden beslenecek çözümler 
getirilmelidir. Bu bakımdan getirilen yeni “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” esasında Türkiye’de 
muhtemel yaşanacak parlamenter sistemden kaynaklı hükümet istikrarına bir çözüm olabilir. Ancak 
cumhurbaşkanı ile meclis çoğunluğunun aynı partiden olması durumunda işleyecek olan bu çözüm 
farklı partilerin cumhurbaşkanlığını ve meclis çoğunluğunu kazanmaları durumunda krize 
dönüşebilir. Bu bakımdan sistemin enteresan tarafı bu türden durumlarda karşı seçim mekanizmasını 
çözüm olarak sunmasıdır. Ancak seçimlerin her zaman bu türden olumsuzlukları çözmesini beklemek 
gerçekçi olmayan bir iyimserlik olarak değerlendirilebilir. 
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BİLDİRİ NO 65: IX. DÖNEM DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ NAZIM ÖNEN VE 
MECLİSTEKİ FAALİYETLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ŞAVKILI35; Y. Lisans Öğrencisi Meral MAVİŞ36  

 

Özet 

1887 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır’da dünyaya gelen Nazım Önen öğrenimini 
Mekteb-i İdadi-i Mülkiye’de tamamlamıştır. Uzun yıllar çiftçilikle uğraşan Nazım Önen, aynı zamanda 
Diyarbakır’ın hatırı sayılır siyasi aktörlerinden birisidir. Önen, Erzurum Kongresi’nde Diyarbakır’ı 
temsil etmek üzere seçilen dört delegeden birisidir. Fakat halk tarafından seçilen bu delegelerin 
kongreye katılmaları dönemin Diyarbakır Valisi Fâik Ali Bey tarafından engellenmiştir. Siyasette 
önemli görevler üstlenen Nazım Önen, 1925-1928 ve 1939-1944 yılları arasında iki dönem Diyarbakır 
Belediye Başkanlığı görevini yerine getirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Diyarbakır 
teşkilatlanmasında da önemli katkıları olan Önen, sonraki süreçte siyasi hayatına farklı bir yön vererek; 
Demokrat Parti’nin Diyarbakır’daki kurucusu ve aynı zamanda ilk başkanı olarak görev yapmıştır. 1946 
yılında DP Diyarbakır İl İdare Kurulu Başkanlığı’na seçilen Önen, daha sonra DP İl Başkanlığı görevini 
de başarılı bir şekilde yerine getirmiş ve 1950 yılında IX. Dönem DP Diyarbakır Milletvekili seçilerek 
meclise girmiştir. TBMM’de İçişleri Komisyonu’nda görev yapan Önen, memur lojmanları, doğu 
illerindeki öğrenci ve okul sayıları, Topkapı Sarayı’ndan alınan altınlar ve Güneydoğu yolları gibi 
konularda sözlü soru önergeleri vererek bu meseleleri meclis gündemine taşımıştır. Nazım Önen, 
DP’nin seçim öncesi vaatlerini yerine getiremediği ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayamadığı 
gerekçesiyle Ekim 1950’de DP’den istifa etmiştir. Bir süre bağımsız milletvekilli olarak siyasi hayatına 
devam eden Önen, kısa bir dönem Millet Partisi çatısı altında yer almış, fakat daha sonra Millet 
Partisi’nden de istifa ederek tekrar bağımsız milletvekili olmuştur. Evli ve dört çocuk babası olan Önen, 
14 Ocak 1967 tarihinde vefat etmiştir. Millî Mücadele yanlısı tavır sergileyen, belediye başkanlığı 
dönemlerinde şehir imarında önemli düzenlemeler yapan ve Diyarbakır’ın siyasi hayatında önemli bir 
yere sahip olan Nazım Önen hakkında yapılacak olan bu çalışmada;  konu ile ilgili arşiv belgelerinden, 
meclis zabıtlarından, yazılı basından, hatıratlardan ve yazılı literatür bilgilerinden yararlanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Nazım Önen, Diyarbakır, Demokrat Parti, TBMM 

Jel Kodu: Z0   

 

NAZIM ONEN WHO WAS DEPUTY OF DIYARBAKIR IN IX. SEMESTER AND HIS ACTIVITIES 
TURKISH GRAND NATIONAL ASSEMBLY (TBMM) 

Abstract 

Nazım Onen was born in Diyarbakır in 1887 as a child of a farmer family. He completed his education 
in the Mekteb-i Idadi-i Mülkiye. Nazım Onen, who had been engaged in farming for many years, was 
also one of the most important political actors of Diyarbakir. Onen was one of four delegates elected to 
represent Diyarbakır in Erzurum Congress. However, the delegates elected by the public were 
prevented from participating in the congress by Fâik Ali Bey who was Governor of Diyarbakır. Nazim 
Onen, who taken important roles in politics, served as the Mayor of Diyarbakır between 1925-1928 and 
1939-1944. Onen who contributed significantly to the organization of the Republican People's Party 
(CHP) in Diyarbakır, gave a different direction to his political life in the following period. He was the 
founder and the first president of the Democrat Party's (DP) Diyarbakir branch. In 1946, he was elected 
as Chairman of the Board of the Diyarbakır Provincial Administration. Afterwards, he successfully 
fulfilled his duty as DP Provincial Chairman. In 1950, he was elected as IX. Semester deputy of 
Diyarbakır and entered parliament. Onen, who served in the Internal Affairs Commission of the Turkish 
Grand National Assembly (TBMM), bring to the agenda of the TBMM by giving oral questions on 
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matters such as officer lodgings, number of students and schools in eastern provinces, golds taken from 
the Topkapı Palace and condition of roads in Southeastern Anatolia. He resigned from DP in October 
1950 on the grounds that DP could not fulfill his pre-election promises and could not meet the needs of 
the public. For a while, he continued his political life as an independent parliamentarian. He had briefly 
taken part in the Millet Party, but later resigned from the Millet Party and was again an independent 
parliamentarian. Onen who married and has four children, died on January 14, 1967. This study is about 
Nazim Onen, who supported the National Struggle and made important arrangements in the 
construction of the city during the mayoral years and had an important place in the political life of 
Diyarbakir. In this study; archival documents related to the subject, parliamentary records, written 
media, memoirs and written literature information will be used. 

Keywords: Nazım Onen, Diyarbakır, Democrat Party, Turkish Grand National Assembly (TBMM). 

 

1. Giriş  

İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye ve dünyada meydana gelen siyasi, iktisadi ve toplumsal gelişmeler, 
Türkiye’de yeni bir siyasi oluşum meydana gelmesine ortam hazırlamıştır. Özellikle 1945 yılında CHP 
içerisinde yaşanan ciddi yetki sorunsalı yeni bir partinin kurulmasını elzem kılmıştır. Böylelikle Türkiye 
yavaş yavaş demokratikleşme sürecine adım atarken, 1945 yılı içinde ve 1946 yılının başında ülkede 
hızlı bir değişim yaşanmış ve muhalefet partilerinin kurulması hız kazanmıştır (Akçay, 2013, s. 48-49). 
İç ve dış politik atmosferde meydana gelen birçok farklı gelişme, Türk demokrasi tarihinde önemli bir 
yere sahip olan Demokrat Parti’nin doğuşuna ön ayak olmuştur. Bunun bir sonucu olarak 7 Ocak 1946 
tarihinde Demokrat Parti kuruluşunu tamamlamış ve kurulduktan çok kısa bir süre sonra Türkiye 
genelinde teşkilatlanmaya faaliyetlerine hız vermiştir (Çağlayan, 2012, s. 72). DP'nin kurulması Türkiye 
için yeni bir dönem başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, DP’yi hem çok 
partili sürecin temsilcisi, hem de en azından bir süre denetleyebileceği bir muhalefet partisi olarak 
desteklemiştir. DP, durgun geçen ilk üç ayından sonra memlekette yayılmaya başladı; çünkü halk, yeni 
partinin gerçek bir muhalefet partisi olduğuna inanmaya başlamıştı. Böylelikle 1946’da DP yavaş yavaş 
muhalefet kesimini kendi partilerinde birleştirmeye başarmıştır (Karpat, 2012, s. 239-240). 

1946 Genel Seçimlerinden önce DP, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi, Diyarbakır’da da şubesini 
kurmak üzere çalışmalarını hızlandırmıştır. Vilayetin saygın şahsiyetlerinden olan ve CHP’de daha 
önce aktif siyaset yürüten eski belediye başkanlarından Önen, DP Diyarbakır İl İdare Kurulu 
Başkanlığına seçildi. DP’nin Diyarbakır kurucusu olan Önen ile birlikte Dr. Kamil Tayşi tüm çabalarına 
rağmen Diyarbakır parti teşkilatını kurmada başarılı olamayınca, daha sonra Ziraat Bankası Diyarbakır 
Müdürü Hulusi Yetişkin’in de dâhil olması ile birlikte DP vilayette ciddi bir yapılanma ve taraftar 
toplamıştır (Akçay, s. 51). Türkiye’de yaşanan bu beklenmedik değişim süreci CHP’de ciddi derecede 
rahatsızlık uyandırmıştır. CHP’nin ciddi sıkıntıları ve bölgeye yönelik ilgisizliğini fırsata çeviren DP, 
bu durumu çok iyi şekilde kullanarak Diyarbakır ve ilçelerinde hızlıca teşkilatlanmaya başlamıştır. 1947 
yılında Diyarbakır’da, DP Merkez İlçe Başkan olarak görev yapan Önen’in çalışmaları ile DP’nin 
vilayette hızla örgütlenmesi (BCA, 490.01.439.1819.2.18-BCA, 490.01.439.1819.2.19.), Diyarbakır’da bir 
zamanlar tek egemen güç durumunda olan CHP’yi de hareketlendirmiştir.   

Nazım Önen’in, DP’den ayrılması için birçok kişi çaba göstermiş fakat hiç kimse muvaffak olamamıştır. 
1935-1943 yılları arasında Diyarbakır’da Birinci Umumi Müfettişlik görevinde bulunan Trakya Umumi 
Müfettişi Abidin Özmen, 27 Ocak 1947’de Önen’in DP’den ayrılması için gönderdiği mektuba Önen, 2 
Şubat 1947 tarihinde verdiği cevapta; hayatı boyunca memleket ve halk için çalıştığını ve hiçbir engel 
karşısında yılmadığını belirterek, Özmen’in teklifini nazik bir şekilde geri çevirmiştir (BCA, 
490.01/578.2299.4). 

1948 yılında Diyarbakır’da İl İdare Kurulu Başkanı Önen’in öncülüğünde ve Genel Başkan Celal 
Bayar’ın da katılımıyla DP, en büyük mitinglerinden birini gerçekleştirmiş ve katılım beklenenden 
oldukça fazla olmuştur. Önen, gerçekleştirilen büyük Diyarbakır mitinginden sonra Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü’ye halkının taleplerini içeren bir mektup göndererek, bu taleplerin Diyarbakır halkının 
partilerine gösterdikleri ilgi ve yetki kararına dayanarak yerine getirilmesini istemiştir. 28 Haziran 1948 
tarihinde Önen’in Cumhurbaşkanına gönderdiği mektupta şu istekler dile getirilmiştir:  
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1- Hilesiz hurdasız bir seçim kanunu, adli teminatlı bir seçim.  
2- Zamanla kudret ve tesirini tamamen kaybedip ayakta duramayacak bir hale gelmiş olan 

Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanun’un, ya yürürlükten kaldırılması veyahut zamanın 
icaplarına ve demokrasi rejimine uygun bir hale getirilmesi.  

3- 12 Temmuz 1947 tarihli beyannamenin ruh ve metniyle, delalet ettiği manasıyla 
gerçekleştirilmesi.  

4- Millî iradenin serbest tecellisine mani olabilecek bil’umum engellerin yok edilmesi. 
5- Milleti hadim, kendi kendilerini hâkim mevkilerde görmek isteyen totaliter ruh ve zihniyetli 

şahıslara, devlet ve hükümet teşkilatında yer verilmemesi.   
6- İktisadi burhanla ciddi bir surette mücadele yapabilecek hayatı ucuzlaştıracak, devlet 

vergilerini halkın bünyesiyle ölçecek, milletin yükünü hafifletecek kudret ve kabiliyetli bir 
icra kuvvetinin iş başında bulundurulması.  

7- Bakımsızlık yüzünden bomboş, bozkır bir hale getirilmiş olan altın ovalarımızın, mümbit ve 
mahsuldar topraklarımızın kıymetlendirilmesi, Türk köylüsünün hakiki ve tam manasıyla bir 
efendi haline getirilmesi.  

8- Okullarda din ve ahlak derslerinin Türk çocuklarına okutulması.  
9- Hâkimiyetin; kitaplarla, yazılarla, salonlara asılan levhalarla değil, hakiki manasıyla kayıtsız 

ve şartsız milletin olmasıdır (BCA, 030.01.40.241.10.2). 
1950 yılında IX. Dönem milletvekilli seçim çalışmalarını hızla devam ettiren DP ve CHP Diyarbakır’daki 
adayları belirleme aşamasını titizlikle yürütmüş ve bölgede saygın aileleri aday göstermiştir. DP 
milletvekilli adayları içinde Önen’de yerini almıştır (BCA,365. 1537.1-4). 

Gün geçtikçe halk, DP’ye ısınıyor ve “Demokrat” kelimesini “Demirkırat” olarak telaffuz ediyordu. Bu 
yüzden İnönü, tarafsızlığını bir kenara bırakarak seçim kampanyasına bizzat katıldı. Seçime böylesine 
bir düello içerisinde girildi (Çavdar, 2004, s.18-19). Seçimlere CHP bütün illerde, DP Hakkâri hariç 
bütün illerde, Millet Partisi 22 ilde, Milli Kalkınma Partisi 3 ilde girmiştir (Yücel, 2001, s. 37). 14 Mayıs 
1950 Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre; DP 408, CHP 69, MP 1, Bağımsızlar ise 9 milletvekili 
çıkarmıştır (Albayrak, 2004, 171: Koçak, 2000, s. 193: TUİK İstatistik Göstergeler, 2014, s.110: Tuncer, 
2003, s.363). Seçim sisteminden dolayı CHP oyların %39’unu almasına karşın Meclis’teki sandalyelerin 
yalnızca %14,4’ünü alabildi. CHP’nin yenilgisinde seçim sisteminin yanı sıra 27 yıllık tek parti 
iktidarının ardından gelen özgürlük ve demokratikleşme atmosferi, devletin vergi toplayan bir kurum 
olarak algılanması ve bürokrasinin parti-devlet bütünleşmesi ile birlikte halka karşı daha otoriter bir 
tavır takınması rol oynamıştır (Ayata, 2010, s. 76-78). Bu politikaların bir sonucu olarak halk, DP’yi 
iktidara taşımış, CHP’ye ise muhalefet görevini vermiştir.   

DP, ülke genelindeki bu önemli başarısını Diyarbakır’da da göstermiştir. 14 Mayıs 1950’de 
Diyarbakır’dan 103.246 kişi sandık başına giderken; 48.000 (%47,2) kişi Cumhuriyet Halk Partisi’ne, 
53.691 (%52,8) kişi de Demokrat Parti’ye oy vermiştir. 7 Milletvekilinin seçildiği Diyarbakır’da seçime 
katılma oranı %90,2 olarak gerçekleşmiştir (TUİK, Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2011, 2012, s. 46). 
Diyarbakır’da önemli bir oy alarak 7 milletvekilliğinin tamamını çıkaran DP; Ferit Alp İskender, Yusuf 
Kamil Aktuğ, Yusuf Azizoğlu, Mustafa Ekinci, M. Remzi Bucak, Kamil Tayşi ve Nazım Önen’i meclise 
göndermeyi başarmıştı (Öztürk, 1998, s. 307-320). 

2. Nazım Önen’in Biyografisi:      

1887 yılında Diyarbakır'ın Camii Kebir Mahallesinde doğan Nazım Önen’in babası Seyfullah Efendi, 
annesi Ayşe Hanımdır. Mülki İdadi Lisesinde mezun olan Önen’in asıl mesleği çiftçiliktir. Diyarbakır İl 
Genel ve Belediye Meclisi Üyeliği yapmış olan Önen, 1925-1928 ve 1939-1944 tarihlerinde olmak üzere 
iki dönem Diyarbakır Belediye Başkanlığı görevine seçilmiştir (Öztürk, s. 317-318). Nazım Önen’in aktif 
siyasi hayata ve toplumun sorunlarına yönelik çalışmaları Millî Mücadele yıllarına kadar 
dayanmaktadır. Diyarbakır halkının da Millî Mücadeleyi büyük bir heyecanla takip edip destek verdiği 
bir sırada; Erzurum Kongresi hazırlık çalışmalarının son aşamasına gelinmişti. Erzurum Kongresine 
katılmak üzere Diyarbakır’ın ileri gelenleri tarafından dört delege seçildi. Seçilen bu delegeler; Nazım 
Önen, Müftü İbrahim, Bekir Sıtkı Nakiboğlu ve Abdulgani Bey idi.  Ancak dönemin yeni atanan Valisi 
Faik Ali Bey, Millî Mücadele aleyhtarı olduğu için seçilen bu delegelerin Erzurum Kongresine 
gönderilmesine karşı çıkarak delege gönderilmesini engellemiştir (Beysanoğlu, 1963, s. 168).   
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Vali Ali Bey, 14 Ocak 1920 tarihinde görevinden istifa ederek İstanbul’a dönerken vali vekilliğini 
Mustafa Nadir Bey’e bırakmıştı (Akçay, s. 45). Vali Vekili Nadir Bey’in o dönemde olağan üstü askeri 
tedbirler aldırması üzerine Önen’in önerisiyle bir Millî Heyet toplanılması için Dr. Osman Cevdet 
Bey’in evinde toplanılması kararlaştırılmıştı. Cevdet Bey’in evinde bir araya gelinmiş ve gizli oyla 
yapılan seçim sonunda en çok oy alan 11 kişi “Millî Heyet’i” oluşturmuştur. Bu idare heyeti, Nazım 
Önen, Dr. Osman Cevdet, İhsan Hamid ve Mustafa Akif Beylere cemiyetinin nizamnamesini hazırlama 
görevini vermişti (Beysanoğlu, s. 166).   

Cumhuriyet’in ilan edilmesinden yaklaşık üç yıl sonra 5 Nisan 1926 tarihinde, dönemin Diyarbakır 
Belediye Başkanı Nazım Önen’in teklifi ve Belediye Meclisi’nin aldığı bir kararla Mustafa Kemal 
Paşa’ya Diyarbakır fahri hemşerilik beratı verilmesi, Diyarbakır halkının Cumhuriyet’e ve Mustafa 
Kemal Paşa’ya açıkça desteğini göstermektedir. Bu teklif üzerine Mustafa Kemal Paşa, Diyarbakır 
Belediye Başkanı Nazım Bey’e hitaben yazdığı telgrafta Diyarbakır’ın fahri hemşeriliğini memnuniyetle 
kabul ettiğini belirterek, Önen için;  

Türk Milleti Diyarbakır Belediye Reisi Nazım Bey’in fikirlerinden çok istifade edebilecektir” demiştir 
(Demokrasiye Güven gazetesi, 5 Nisan 1958, s.1). Diyarbakır halkı için ise; “Muhterem Diyarbakır 
halkının beni fahri hemşeri olarak intihap etmek suretiyle hakkımda gösterdikleri kadirşinaslıktan 
mütehassis oldum. Hemşerilerime selam ve muhabbetlerimin iblağını rica ederim.   

Demiş ve bu tarihten itibaren 5 Nisan yıl dönümleri, Diyarbakır’da “Gazi Günü” olarak büyük bir coşku 
ve sevinçle kutlanmaya başlanılmıştır (Günkut, 1938, s.147-149). 

Nazım Önen, Belediye Başkanlığı döneminde birçok projeye imza atmıştır. Diyarbakır’daki tarihi 
mekânlar, surlar ve camilerin onarım çalışmaları dışında vilayettin kanalizasyon sorununu ve içme 
suyu projeleri üzerinde durarak bu ciddi sorunları büyük ölçüde gidermiştir. Önen, Vilayettin tüm 
merkezi yerlerinin elektrikle aydınlatılması, içme suyunun vilayete getirilerek su şebekesinin inşa 
edilmesi ve aynı zamanda 1926 yılında itfaiye teşkilatının geliştirilmesi projelerinin mimarıdır (Günkut, 
s. 151). 1929 tarihinde su onarım tesisatına başlayan Önen, su işini bir buçuk yıl gibi kısa bir süre 
içerisinde bitirmiştir. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerine birçok çeşme yaptırmıştır. Önen’in diğer önemli 
bir belediye çalışması ise Nafıa Vekâleti’nin Belediye’ye verdiği 150 bin lira ile şehre 9 km. uzakta olan 
Hamravat suyunun kaynağına kadar olan bölümü demir boru tesisatı ile döşemiş olmasıdır 
(Cumhuriyet’in 15. Yılında Diyarbakır, 1938, s. 96-97). Cumhuriyetin ilk yıllarında belediyelerin en 
önemli işlerinden biri de şehrin elektrik ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktı. Bu gaye ile Diyarbakır 
Belediye Başkanı Önen ve diğer başkanlar tarafından vilayetin elektrik sorunu giderilmeye çalışılmıştır. 
Ancak Diyarbakır’ın elektrik tesisatı sorunu 1935 yılında tamamlanabilmiştir (Çağlayan, 2012, s. 310). 
1926 yılında Önen’in, Belediye Başkanlığı dönemindeki bir başka çalışması ise ilk sahabe Diyarbakır 
valisi olan Sultan Sasa’nın türbesini yıktırması ve daha sonra türbeyi taşımak üzere mezarını açtırması 
olmuştur. Bu çalışma Diyarbakır halkı tarafında tepkiye neden olmuş ve toplumun hafızasında çok 
derin bir iz bırakmıştır (Melek ve Demir, 2009, s. 200-201). 

Siyasi hayata atılan Nazım Önen, 16 Ekim 1945 tarihinde Diyarbakır’da yapılan CHP İlk Kongresi’nde, 
Diyarbakır İl İdare Kuruluna asil üye olarak seçilmiştir (BCA, 490.01/277.1112.2). 1946 yılında DP 
Diyarbakır İl İdare Kurulu Başkanlığına seçilen Önen, DP İl Başkanlığı görevini yaptığı sırada IX. 
Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine katıldı. Nazım Önen, 1950 yılında yapılan Milletvekili Genel 
Seçiminde 53.259 oy alarak DP Diyarbakır Milletvekili seçilerek, seçim mazbatasını 18.5.1950 tarihinde 
almıştır (Önen, ŞDN: 1651). Mazbatasını alarak 22.5.1950’de Meclise katılan Seyfullah Nazım Önen’in 
milletvekilliği ise 5.6.1950 tarihinde meclis tarafından onaylanmıştır. TBMM’de İçişleri Komisyonu’nda 
görev yapan Önen, memur lojmanları, doğu illerindeki öğrenci ve okul sayıları, Topkapı Sarayı’ndan 
alınan altınlar ve Güneydoğu yolları gibi konularda sözlü soru önergeleri vererek bu meseleleri meclis 
gündemine taşımıştır. Nazım Önen, DP’nin seçim öncesi vaatlerini yerine getiremediği ve toplumun 
ihtiyaçlarını karşılayamadığı gerekçesiyle Ekim 1950’de DP’den istifa etmiştir. Bir süre bağımsız 
milletvekilli olarak siyasi hayatına devam eden Önen, kısa bir dönem Millet Partisi çatısı altında yer 
almış, fakat daha sonra Millet Partisi’nden de istifa ederek tekrar bağımsız milletvekili olmuştur. Evli 
ve dört çocuk babası olan Önen, 14 Ocak 1967 tarihinde vefat etmiştir (Öztürk, 317-318). 
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3. Seyfullah Nazım Önen’in IX. Dönem TBMM’deki Faaliyetleri: 

3.1. 10 Temmuz 1950 Tarihli Belediye Kanununun 71, 77, 91, 92 Ve 125’nci Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi:   

18.05.1950’de Meclisteki görevine başlayan Diyarbakır Milletvekili Önen, meclisin oturumlarına aktif 
olarak katılmış, toplumun sorunlarını mecliste dile getirip yetkili kurumların bu sorunları çözüme 
kavuşturma noktasında girişimlerde bulunmuştur. Nazım Önen, 10.7.1950 tarihinde Meclisin 19. 
Birleşiminde, İçişleri Komisyonuna Belediye Kanunu’nun 71, 77, 91, 92 ve 125’nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında bir kanun teklifi sunmuştur (TBMM Tutanak Dergisi, C. 1, s. 470). Fakat daha 
sonra Önen, bu kanun teklifinin geri çekilmesine dair bir önerge vermiş ve bunun nedenini 16.11.1951 
tarihinde şu şekilde ifade etmiştir; “1850 sayılı Belediye Kanununun birkaç maddesinin tadilini Yüksek 
Başkanlığınıza sunduğum kanun teklifi ile istemiştim. Hükümetçe hazırlanmış olan kanun tasarısını tatmin edici 
bulmuş olduğumdan İçişleri Komisyonunda incelenmekte bulunan kanun teklifinin geri verilmesini rica ederim 
(TBMM Tutanak Dergisi, C. 10, s. 109-110).” Dolayısıyla Önen’in Belediye Kanunu ile ilgili 71, 77, 91, 92 
ve 125’nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi isteği üzerine geri çekilmiştir (TBMM 
Tutanak Dergisi, C. 10, s. 124). 

3.2. 29 Kasım 1950 Tarihli Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen’in Son Sayıma Göre Doğu ve 
Güneydoğu Bölgelerinde Mecburi Tahsile Tâbi Kaç Çocuk Bulunduğuna Ve Bu Bölgelerdeki 
İlkokul Sayısına Dair Olan Sözlü Soru Önergesi: 

Nazım Önen, Meclis’in 29 Kasım 1950 tarihinde yapılan 12. Birleşimde, bölgesinin okul sorunlarını 
gündeme getirmek için sözlü soru önergesi vermiştir. Bu soru önergesinde Milli Eğitim Bakanlığına 
cevaplamasını istediği şu soruları yöneltmiştir:  

1. Son sayıma göre, Doğu ve Güney-Doğuda mecburi tahsile tâbi kaç Türk çocuğu vardır? Bunlardan 
kaçı tahsil görmekte, kaçı tahsil haricinde kalmıştır?  
2. Bu bölgelerde kaç ilkokul mevcuttur?  
3. Tahsil haricinde bırakılmış olan bu vatan evlâtlarının ilk tahsillerini sağlamak için daha kaç ilkokula 
ihtiyaç vardır? (TBMM Tutanak Dergisi, C. 2, s. 235).   
Önen’in sözlü soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin verdiği cevap Diyarbakır gazetesinde 
11 Aralık 1950 tarihinde haber yapılmıştır (Diyarbakır gazetesi, 11 Aralık 1950, s. 35-38). Milli Eğitim 
Bakanı Tevfik İleri, Önen’in sözlü soru önergesine 4.12. 1950 tarihinde verdiği cevap kısaca şöyledir:   

Muhterem arkadaşlar, son 1950 yılında yapılan sayıma göre Doğu ve Güneydoğu'da bulunan 18 
ilimizin şehir ve kasabalarında 87.645, köylerinde 400.218 okuma çağında çocuk vardır. Bu çocuklardan 
şehir ve kasabalarda 87.645 e mukabil 50.399 u, köylerde 400.218 e mukabil 167.296’sı okutulmaktadır. 
Bu duruma göre şehir ve kasabalarda 37.246, köylerde 232.922 çocuk okuldan mahrumdur. Bu 18 ilin 
şehir ve kasabalarında 223, köylerinde 1891’i öğretmenli ve 1023 eğitmenli olmak üzere 2914 okul 
vardır. Tahsil dışında kalan çocukların okula kavuşturulabilmesi için bu 18 ilin şehir ve kasabalarında 
118 okula, nüfusları 250 den yukarı olan köyler için 2041 okula ve nüfusları 250 den az olan ve ortalama 
üç köy için bir bölge okulu hesabıyla 1582 okula, yani köyler için 3613 köy okuluna ihtiyaç vardır. Eğer 
teklif etmiş olduğumuz bütçede derpiş edilen ödenek yüksek Meclisçe temin edilecek olursa, 
önümüzdeki yıl bilhassa Doğu bölgesinde 300 e yakın okul yapmak imkânını bulacağımızı arz ederim 
(TBMM Tutanak Dergisi, C. 3, s. 35-38). 

3.3. 8.12.1950 Tarihli Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen’in, Doğu Ve Güneydoğu Bölgelerimizde 
Bulunan İlçe Adedine Ve Bunlardan Kaçının Şose Ve Köprülerle İl Merkezlerine Bağlanmış 
Olduğuna Dair Sorusuna Bayındırlık Bakanı Vekili Çalışma Bakanı Hasan Polatkan’ın Sözlü 
Cevabı: 

Nazım Önen, Meclisin 8 Aralık 1950 tarihinde yapılan 16. Birleşiminde, Doğu ve Güneydoğu’da yol ve 
köprüler ile ilgili sıkıntıları Mecliste sözlü olarak dile getirip, aşağıdaki soruların Bayındırlık Bakanı 
tarafından Meclis huzurunda sözlü olarak cevaplandırılmasını istemiştir;  

1. Doğu ve Güney Doğu’da kaç ilçe vardır?  
2. Bunlardan kaçı şose ve köprülerle il merkezlerine bağlanmış olup (yolların karla kapanması hariç) 
senenin bütün aylarında cansız vasıta ile seyrüsefer yapılacak bir hale getirilmiştir?  
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3. Bu ilçelerden kaçının yol ve köprü olmamasından dolayı yağmur, çamur ve kar mevsimlerinde il 
merkezleriyle irtibatları kesilmektedir?  
Bu sorular üzerine kürsüye gelen Bayındırlık Bakan Vekili Çalışma Bakanı Hasan Polatkan durumu 
şöyle izah etmiştir;  

Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önenin sorularına cevap arz ederken yurdumuzu, Doğu, Güneydoğu, 
Batı şeklinde parçalara ayıran siyasi bir zihniyetin bu memleket için ancak ve ancak zararlı neticeler 
doğuracağına ve bu vatanın bir bütün olduğuna kısaca işaret etmeyi zaruri saymaktayız. 1. Soruda, 
Doğu ye Güneydoğu olarak işaret edilen coğrafya parçasının hudutları içinde hangi illerin dâhil 
edilebileceğini sarih olarak tespit etmek güç olmakla beraber biz, bu mevzuda Kars, Çoruh, Rize. 
Erzurum, Ağrı, Van, Bingöl, Tunceli, Elâzığ, Muş, Hakkâri, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Urfa, Mardin, illerini 
bu hudutlar içinde mütalâa ederek cevabımızı arz ediyoruz. Yukarda sayılan 16 ilde, merkez ilçeler 
hariç olmak üzere 99 ilçe mevcuttur. 2. Soruda, Bu ilçelerden 3’ü, fevkalâde haller haricinde, her 
mevsimde motorlu vasıtaların işlemesine müsait yollarla il merkezlerine bağlı bulunmaktadır. 3. 
Soruda, 49 ilçenin yolları ancak yaz mevsiminde, kurak aylarda geçit verebilecek vaziyette olup yağışlı, 
çamurlu ve karlı mevsimlerde motorlu vasıtalara geçit verilmeyecek durumdadır. 13 ilçenin yolları ise, 
yaz mevsimlerinde dahi motorlu vasıtaların işleyebileceği vaziyette değildir (TBMM Tutanak Dergisi, 
C. 3, s. 110).  

Hasan Polatkan’ın bu açıklaması üzerine Nazım Önen şunları söylemiştir;  

Yüksek Huzurunuzda söylüyorum ki, Türkiye toprakları tecezzi kabul etmez bir bütündür. Bu 
zihniyette olmayan insanlar hakikaten zalimdir. Biz bunu kül halinde kabul ediyoruz. Arkadaşlar, 
müsaadenizle bir defa daha bunu arz ediyorum: Şark’ı, Garp’ı ayrı bir şekilde telâkki edip de ayrılık 
yaratmak isteyen zihniyet kahrolsun… Sayın Bayındırlık Bakanının vermiş olduğu izahattan dolayı 
kendilerine teşekkür ederim. Buyurdular ki, 99 tane ilçe vardır. Bunun 37 sinin yolu yapılmıştır. 49 u 
seyri sefere müsait değildir. Buna da Hükümet tarafından el konarak halledilmesini rica ediyorum 
(TBMM Tutanak Dergisi, C. 3, s. 110-111). 

 

3.4. 14 Mayıs 1951 Tarihli Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen’in, Bazı Mücevherat, Altın ve 
Kıymetli Eşyanın Topkapı Sarayından Ankara'ya Nakli ve Diğer Konulara Dair, Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı’ndan ve Maliye Bakanlığından Sözlü Sorusu:   

7 Mayıs 1951 tarihinde Meclis Başkanlığına bir sözlü soru önergesi veren Önen’in soru önergesi 
Meclis’in 14 Mayıs’ta yapmış olduğu 76. Birleşimde gündeme gelmiştir. Önen, değerli bazı mücevherat, 
altın ve kıymetli eşyanın hangi tarihlerde ve ne gibi bir karara istinaden Topkapı Sarayından Ankara’ya 
nakledildiğine, vasıf, cins, miktar ve kıymetlerinin evvelce ayrı ayrı tespit edilip edilmediğine, bu 
emanetler arasında büyük kıymeti haiz eşyanın mevcut bulunup bulunmadığına, zayi olanlar varsa 
sebebiyet verenler hakkında ne muamele yapıldığına ve üç anahtarlı olduğu söylenen kasanın açılıp 
açılmadığına dair olan sözlü sorusunu Maliye Bakanlığına gönderilmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, C. 
7, s. 135). Bu sorular şu şekildedir;  

1. Bu mücevherat, altın ve kıymetli eşyalar hangi tarihlerde, ne gibi bir kanun, nizam ve talimat veya 
karara istinaden Topkapı Sarayından Ankara’ya nakledilmiştir?  

2. Nakil arasında bahsi geçen mücevherat, altın ve ziynet eşyaların; evsaf ve ecnas itibariyle nelerden 
ve kaç parçadan ibaret olduğu, her birinin ayrı ayrı kıymetleriyle birlikte tespit edilmiş midir? Edilmişse 
bu vesikalar nerededir ve resmî mahiyetleri nedir?  

3. Bu emanetler arasında gazetedeki yazılarda bildirilen Kevkeb-i Dürri Sultan Abdülmecid’e ait 
(Kaşıkçı) tabir edilen kıymetli elmas, yüzük, Yavuz Sultan Selim’in kendi mührü ile mühürlenmiş 
ceylan derisi bir torba içindeki altın sikkeler, Şah İsmail’in altın tahtının üstündeki zümrütler dâhil 
midir, değil midir? Dâhil değilse bu emanetler şimdi nerede saklı bulunuyor?  

4. Ankara'ya getirilen emanetler kimlerin yedi emanet ve muhafazasına tevdi olunmuştur? Halen 
tamamen mevcut mudur, değil midir? Şayet zayi olanlar varsa hangileridir? Münferit ve mecmu 
kıymetleri nedir? Kimler tarafından ne suretle zayi edilmiş veya zıyaa uğratılmasına sebebiyet 
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verilmiştir? Mesulleri ve failleri haklarında kanuni yollara başvurulmuşsa ne gibi neticeler elde 
edilmiştir? Başvurulmamışsa buna ne gibi mücbir, kanuni sebepler mâni olmuştur?  

5. Gazetelerde ileri sürülen üç anahtar meselesi, birinin kaybolmak hâdisesi doğru ise kaybolan anahtar 
bulunup kasalar açılmış mıdır? (C. 7, s. 229). 

3.5. Diyarbakır İline Bağlı Eğil İlçesi Adının Dicle ve Bu İlçeye Bağlı Dicle Bucağı Adının da Eğil 
Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu İle İlgili, 7 Aralık 
1951 Tarihinde Mecliste Yaptığı Konuşması:  

Nazım Önen, Diyarbakır’a bağlı olup halen Eğil adını taşımakta olan İlçeye mahallî valiliğin temennisi 
veçhile kadim ve tarihî adı olan Piran adının verilmesini şu ifadelerle teklif etmiştir.  

Gerekçenin mefhum ve fehvası tetkik ve tahlil edilince görülecektir ki, bir ilçemizin öz adının 
değiştirilmesi için iki sebep gösterilmektedir. Bunlardan birisi; Piran'ın güya yabancı bir anlamı ifade 
eder bir kelime olması, diğeri de Dicle nehri bu kasabayı baştan aşağıya kat ettiğinden bunun adına 
Dicle denilmesi lüzumludur. Peşinen şunu arz edeyim ki, gösterilen bu iki sebep de varit değildir. 
Çünkü Piran, doğrudan doğruya Türkistan'ın en başta gelen şanlı ve âlemşümul hükümdarı Efrasyap'ın 
meşhur bir askerinin adıdır; yabancı bir ad değildir. Binaenaleyh bu sözlerimin, bu iddiamın mesnedi 
olan Şemsettin Sami'nin Kamusuna, Firdevsii Tüsi'nin Şehnamesine göre bu hükümdarın adına izafeten 
aziz yurdumuzun ayrılmak kabul etmez bir parçası olan bu toprağa bu ad verilmiş ve burası sinesinde 
bu adı yüzyıllarca taşımış ve ‘Soyadı Kanunu’ çıkıncaya kadar 415 seneden beri bu ilçenin bağlı 
bulunduğu Diyarbakır İl Merkezinde oturan ve kendilerine mensup olmakla iftihar ettiğim bir ailenin 
ad ve şöhreti olmuştur. Bu ilçe Dicle Nehri’nin ne membaında ve ne de mansabında değildir. Gerekçede 
izah edildiği gibi, ancak ve ancak geçit mevkiine tesadüf etmekte olup bu nehrin geçtiği yerlerde birkaç 
il, ilçe, bucak ve birçok da köylerimiz vardır. Bu rastlayış şimdiye kadar hiçbir yer adının 
değiştirilmesine vesile olmamışken, bunun hasren ve tahsisan bu ilçeye kadim adının iadesine mâni 
gösterilmesi elbette ki doğru değildir. Verdiğim izahatın kâfi olduğuna kaniyim. Bunu yüksek 
takdirinize arz eder ve bu izahatı nazara alarak verdiğim önergenin nazarı dikkate alınmasını rica 
ederim. Tasarı tetkik buyrulursa bu civarda ‘Dicle Köyü’ adıyla bir köye rastlamayacağımıza eminim. 
Bunu yüksek huzurunuzda tekrar ediyor ve diyorum ki; eğer ki, Dicle'nin geçidinde rastlanan köy, 
bucak veya ilçe adlarının değiştirilmesi kabul ediliyorsa bu prensibi topyekûn ele almak ve tetkik 
edilmek icap eder. Bu şekilde yapıldığı halde hasren ve tahsisan yüzyıllarca, bir kahraman Türk'ün 
adını alan bu ilçenin adının değiştirilmesiyle orada bulunan 30 bin vatandaşımızın müteessir edilmesi 
doğru değildir. Çok rica ediyorum, asırlardan beri bu adı taşıyan bu kasaba ahalisini bu şereften 
mahrum bırakmayalım. Takdir yüksek heyetinizindir (TBMM Tutanak Dergisi, C. 11, s. 76-77). 

Önen’den sonra söz alan Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender ise; gerekçede bildirildiği gibi Piran 
adının yabancı bir anlama geldiği bu itibarla bu ilçeye Dicle adının verilmesi uygun olduğunu söylemiştir. Büyük 
Millet Meclisi’nin 7 Aralık günü yaptığı toplantıda Önen’in önergesi oya sunularak az bir ekseriyetle 
ret edildikten sonra Diyarbakır’a bağlı Eğil ilçesi adının Dicle olarak değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı müzakere edilerek kabul etmiştir. Bu kanuna nazaran Eğil ilçesinin adı Dicle ilçesi ve ilçeye 
bağlı Dicle bucağının adı da Eğil Bucağı olarak adlandırılmıştır (Diyarbakır gazetesi, 12 Aralık 1951, s. 
1; TBMM Tutanak Dergisi, C. 11, s. 78). 

3.6. 10 Kasım 1952 Tarihli 2. Birleşimde Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen’in, İçişleri Bakanlığına 
Gönderilen, Kadrosuzluk Yüzünden Terfi Ettirilemeyen Bucak Müdürleriyle, Tahrirat ve Nüfus 
Kâtiplerinin ve Diğer Tali Memurların Vaziyetlerinin Islahı İçin Ne Düşünüldüğüne Dair Yazılı 
Sorusu: 

Nazım Önen’in, yazılı sorusu önergesi 10 Kasım 1952 tarihli oturumda İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, C. 17, s. 30). 2 Ekim 1952 tarihli Önen’in bu yazılı soru önergesi 
İçişleri Bakanlığına sevk edildikten sonra, 1 Aralık 1952 tarihinde yapılan 11. Birleşimde tekrar 
gündeme gelmiştir. Önen’in bu yazılı sorusu şöyleydi;  

İl, İlçe ve bucak idari teşkilâtında çalışmakta olan bucak müdürleri, tahrirat, nüfus kâtipleriyle 
benzerleri tali memurlardan birçoğunun senelerden beri terfi müddetlerini doldurdukları, kudret ve 
ehliyetleri tahakkuk ettiği halde, kadrolarının müsaadesiz liginden, 4598 sayılı Kanunun dördüncü 
maddesi hükmüne göre terfi ettirilmedikleri gibi kıdem zammı da alamadıkları bit tahkik öğrenilmiştir. 
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Diğer Bakanlıklardan bazılarının teşkilâtına dâhil aynı durumdaki memurların yapılan teşkilât 
kanunlarıyla bu müktesep hakları sağlandığı halde idari teşkilâtta yer oldukça mühim vazifeler alan 
sözü geçen memurların bu haklarından mahrum edilmeleri adaletle telifi kabul olmayacak bir mahiyet 
arz etmektedir. Sayın İçişleri Bakanının bu konu hakkındaki düşüncelerini yazılı olarak bildirmelerini 
rica ederim (TBMM Tutanak Dergisi, C. 18, s. 30). 

Nazım Önenin önergesine yazılı olarak İçişleri Bakanı Ethem Menderes tarafından şu cevap vermiştir;  

Bulundukları kadrolarda iki üst derece maaş aldıkları ve bu maaş da terfi müddetlerini doldurdukları 
halde kadrosuzluk yüzünden Terfi ettirilmeyen Bucak müdürlerinin peyderpey terfileri sağlanmak 
üzere 5442 sayılı iller idaresi Kanunu'na istinaden kadro temin etmek için hazırlanan tasarı bu hususu 
derpiş etmektedir. Nüfus memurları ile kâtipleri için kadro isteğine ait hazırlanan Nüfus kanunu 
tasarısı Başbakanlığa takdim edilmiştir. Tahrirat kâtipleri ve diğer Tali memurların terfilerini sağlamak 
gayesi ile yeniden teşkil edilen il ve ilçeler için yüksek kadro teklif edilmişse de alınması mümkün 
olmadığından terfileri sağlanamamıştır. Bu gibi memurların terfilerini sağlayacak hükümlerle maliye 
bakanlığınca hazırlanan Barem kanunu tasarısında mevcut bulunduğu anlaşılmıştır (TBMM Tutanak 
Dergisi, C. 18, s. 30; Diyarbakır gazetesi, 6 Aralık 1952, s. 1). 

3.7. 12 Şubat 1953 Tarihinde Yapılan 42. Birleşimde Başvekâlete Gönderilen, Önen’in 7.2.1953 
Yılında Ulus Gazetesinde “Tuhaf Bir Teklif” Başlığı Altında Neşredilen Umumi Efkârı Şüpheye 
Düşürecek Mahiyetteki Yazı Hakkında Ne Düşünüldüğüne Dair Yazılı Soru Önergesi:  

Nazım Önen, 6.11.1953 tarihli Ulus Gazetesinde “Tuhaf Bir Teklif”  başlığı altında neşredilen umumi 
efkârı şüpheye düşürecek mahiyetteki yazı hakkında ne düşünüldüğüne dair Başvekilden yazılı soru 
önergesinin geri verilmesi hakkında takriri; 2.12.1953 Ankara TBMM Yüksek Başkanlığına 
gönderilmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, C. 20, s. 243). Önen bu takririnde şöyle bir beyanatta 
bulunmuştur; “ 

Yüksek Başkanlığınıza sunmuş olduğum, çeşitli tarihlerle de tenkit ettiğim 7.2.1953 tarihli yazılı soru 
önergemin bugüne kadar cevabını almaya muvaffak olamadım. Reis vekillerinden Kayseri Mebusu 
Sayın Fikri Apaydın'ın 1.11.1953 tarihli Tutanak Dergisine geçirilmiş olan cevap yazısını da 24.9.1953 
tarihli yazılı soruma, mefhum ve muhtevası itibariyle cevap teşkil etmeyecek mahiyette buldum. Sene 
başında verilmiş olan bir yazılı soru önergesinin sene sonuna kadar cevabının verilmemesinin hakiki 
sebebini açıklamaksızın (gerek yazılı ve gerekse sözlü sorular hakkında İçtüzük hükümleri dairesinde 
muamele yapıldığından) bahis edilmesinin Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nun 22’nci, İçtüzüğün 153’üncü 
maddelerine tamamen aykırı olduğunu izaha bile lüzum görmüyorum, teşri tarihinde emsaline nadiren 
rastlanacak olan bu hallere son verilmesini bilhassa rica eder, bahis mevzuu olan önergenin bana iade 
buyurulmasını temenni eylerim (TBMM Tutanak Dergisi, C. 26, s. 49-50). 

Önen’in 6.XI.1953 tarihli Ulus gazetesinde “Tuhaf bir teklif” başlığı altında neşredilen umumi efkârı 
şüpheye düşürecek mahiyetteki yazı hakkında ne düşünüldüğüne dair Başvekilden olan yazılı soru 
önergesi, talebi üzerine geri çekilmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, C. 26, s. 81).  

3.8. Nazım Önenin, Türkiye'de Mevcut Traktörlerin Sayısına, Yurdun Muhtelif Bölgelerine Kaçar 
Tane Satıldığına ve Satılmayanlarının Miktarının Neden İbaret Olduğuna Dair Olan Yazılı Soru 
Önergesi: 

Önen’in, Türkiye'de mevcut traktörlerin sayısına, yurdun muhtelif bölgelerine kaçar tane satıldığına ve 
satılmayanlarının miktarının neden ibaret olduğuna dair olan yazılı soru önergesi, Meclis’in 9 Kasım 
1953 tarihinde yaptığı 2. Birleşimde Tarım Vekâletine gönderilmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, C. 25, s. 
29). Önen’in, Türkiye’deki traktör sayıları ve satışı ile ilgili soru önergesine Tarım Vekili Nedim 
Ökmen’in yazılı cevabı şu şekilde olmuştur;   

Yurdumuz ziraatının makineleşmesine yardım etmiş bulunan Marshall Planı’nın memleketimize 
doğrudan doğruya ithalini sağladığı traktör miktarı 7.449 iken Hükümetimiz zirai istihsalin halkımızın 
refahını temin edecek bir seviyeye ulaştırmak için ziraatın büyük ölçüde makineleşmesini temin etmek 
yolunda çalışarak, Avrupa memleketlerinden 26.698 traktör ithal ederek bugünkü traktör mevcudunu 
34.147’ye çıkarmıştır. Çiftçi hizmetinde kullanılmak üzere yurda ithal edilen 34.147 traktörden 32.374’ü 
bilfiil zirai faaliyetimize katılmış bulunulmakta olup 1.873 adedi de çiftçi hizmetine hasredilmek üzere 
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firma ve acentelerde müşterilerini beklemektedir. Muhtelif menşelerden ithal edilen 34.147 traktörün % 
45 İngiltere’den, % 16’sı Almanya'dan, % 25’i Birleşik Amerika'dan, % 4’ü Avusturya'dan, İsveç, Fransa, 
İtalya, İsviçre ve Macaristan'dan girmiş bulunmaktadır. Bu itibarla: Gerek Marshall Planı’ndan ithal 
edilen ve gerekse liberasyon (serbestlik) yolu ile Avrupa memleketlerinden getirtilen traktör, ziraat alet 
ve makinelerinin satışları tamamen serbest bırakılmış olup vekâletimizce bölge ve vilâyetlere her hangi 
bir surette ziraat makineleri tahsisi yapılmamaktadır. İstatistik Genel Müdürlüğü’nün bölgelerine göre 
vilâyetlere dağılmış bulunan traktörlerin miktarını gösterir cetvel ekte gönderilmiştir (TBMM Tutanak 
Dergisi, C. 25, s. 233). 

Ağustos 1953 ayı sonu itibariyle İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan cetvele göre en fazla 
traktör 4.785 traktörle Seyhan’da (Adana), en az traktör ise 1 traktörle Çoruh’ta, 3 traktörle Hakkâri ve 
Giresun’da bulunmaktaydı.  Ayrıca 9 bölgede bulunan toplam traktör sayıları ise şu şekildeydi:   

Bölge 1: Ankara, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kırşehir Kütahya, Yozgat: 4676 traktör.   

Bölge 2: Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, İzmir, Isparta, Manisa, Muğla: 8357.  

Bölge 3: Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ: 4757. 

Bölge 4: Antalya, Gaziantep, Hatay, İçel, Maraş, Seyhan: 7959. 

Bölge 5: Ağrı, Çoruh, Erzincan, Erzurum, Kars: 447.  

Bölge 6: Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Van: 1414. 

Bölge 7: Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak: 591. 

Bölge 8: Amasya, Elâzığ, Malatya, Sivas, Tokat, Tunceli: 1335.  

Bölge 9: Afyonkarahisar, Kayseri, Konya, Niğde: 2738 (TBMM Tutanak Dergisi, C. 25, s. 233-234). 

3.9. Meclis’in 9 Kasım 1953 Tarihli 2. Birleşimde, Diyarbakır Mebusu Nâzım Önen’in, Doğu Ve 
Güneydoğu’da Mevcut Kazalardaki Yol Faaliyetine Ve Bu Yollara Şimdiye Kadar Sarf Edilen Para 
Miktarına Dair Olan Yazılı Soru Önergesi: 

Nazım Önen’in, yazılı soru önergesi 9 Kasım 1953 tarihinde, Bayındırlık Vekâletine gönderilmiştir 
(TBMM Tutanak Dergisi, C. 25, s. 29). Önen’in, bu önergesine 23.11.1953 tarihli Meclis oturumunda, 
Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu tarafından yazılı olarak şu şekilde cevaplanmıştır: 

Doğu ve Güneydoğuyu teşkil eden 16 vilâyet (Kars, Çoruh, Rize, Erzurum, Ağrı Van, Bingöl, Tunceli 
Muş, Hakkâri, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Urfa ve Mardin) vilâyetleri olarak kabul edilmiştir. Bu 16 
vilâyetin kazaları son değişiklikler nazarı itibara alınmadan 99 adettir. 1952 Malî yılı sonu nazarı itibara 
alınarak bu 99 kazadan 48 adedi her mevsimde 49 adedi ise yalnız yaz ve kurak mevsimlerde vilâyet 
merkezlerine motorlu vasıta geçişine müsait yol ile bağlı bulunmaktadır. 2 adedi de yaz aylarında dahi 
motorlu vasıtaya geçit vermez durumdadır. A) Her mevsimde motorlu vasıtalarla vilâyet merkezlerine 
bağlı bulunan 48 kazanın isimleri 1 numaralı cetvelde gösterilmiştir. Kar ve seylâp gibi arazi hâdiselerle 
yolun muvakkaten kapalı kalacağı nazarı itibara alınmamıştır. B) Yalnız yaz ve kurak mevsimde geçit 
veren 49 kazanın isimleri 2 numaralı cetvelde gösterilmiştir. Yaz ve kurak mevsimlerde henüz vilâyet 
merkezlerine bağlanmamış olarak, Baskil ve Karayazı kazaları kalmıştır. C) 1951-1952 yıllarında; bu 16 
vilâyette her mevsimde geçit vermeyen 11 kaza yolunun yaz ve kurak mevsimlerde geçit verir bir hale 
getirilmesi ve yalnız yaz ve kurak mevsimde geçit veren 11 kaza yolunun da her mevsimde geçit verir 
hale getirilmesi ve her mevsimde geçit verir 48 kaza yollarının da ıslah ve bakımı için vilâyetlerce 
3.113.237,11 lira harcanmıştır. 1953 yılında da bu 16 vilâyet kaza yolları üzerinde çalışmalara devam 
edilmekte olup 1953 yılı vilâyet çalışma programları gereğince bu yollara ceman 2.390.000 lira tahsis 
edilmiş bulunmaktadır. Bu ödenek ile yapılan çalışmaların neticesi 1953 malî yılı sonunda belli olacaktır 
(TBMM Tutanak Dergisi, C. 25, s. 383-384). 

 

4. Sonuç  

Millî Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Paşa taraftarı olan ve Millî Mücadele’ye verdiği destek ile ön 
plana çıkan Nazım Önen, Diyarbakır’da iki dönem belediye başkanlığı yapmıştır. Diyarbakır’da su ve 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

114 

  

elektrik alanında yaptığı hizmetlerle bilinen Önen, şehrin imarına da büyük bir önem vererek, 
Diyarbakır’ı bayındır bir şehir haline getirmiştir. Belediye Başkanlığı görevinden sonra CHP Diyarbakır 
İl İdare Kurulunda üye olarak siyasi hayata atılmasına rağmen, İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkedeki 
siyasi değişim havası ile birlikte DP’nin Diyarbakır kurucuları arasında yer almıştır. 1950 yılında 
yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde; IX. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçilerek, Meclis’e 
girmiştir. Meclis’te İçişleri Komisyon üyeliğine seçilerek, Türkiye’nin ve bölgenin sorunlarına çözüm 
bulma noktasında katkı sağlamıştır. Meclis açıldıktan sonra oturumlara aktif olarak katılıp toplumun 
sorunlarını Meclis’te dile getiren Önen, yetkili kurumların bu sorunları çözüme kavuşturması için 
girişimlerde bulunmuş ve takipçisi olmuştur. Meclis’te verdiği kanun teklifleri, yazılı ve sözlü soru 
önergeleri ile hem Diyarbakır hem de bölge halkına özgü ihtiyaçların giderilmesi hususunda çaba sarf 
etmiştir.    

Diyarbakır ve bölge insanı içerisinde Önen’in Meclis’teki çalışmalarında hoşnut kesim olduğu kadar 
hoşnut olmayan bir kesim de mevcuttu. Hoşnut olmayan kesimin daha önce aynı çizgide siyaset 
yaptıkları insanlar olduğu görülmektedir. Diyarbakır DP kurucusu ve milletvekilli olan politik bir 
figürün istifa ederek ayrılması sonrasında bunun DP içinde memnuiyetle karşılanması şaşılacak bir 
durumdur. Nazım Önen’in DP’den istifasına kadar giden sürecin önemli bazı nedenleri vardır. Bu 
nedenlerden birisi DP’nin politik çizgisinden bağımsız olarak hareket ve eylemlerde bulunması, diğeri 
ise DP içindeki bazı odak noktalarının çıkar çatışması olarak yorumlanabilir. Diyarbakır siyasi tarihinde 
önemli bir figür olan Nazım Önen, hayatı boyunca ülkesi ve memleketi için çalışmış; hiçbir engel 
karşısında geri adım atmadan gerektiğinde bireysel olarak görüşlerini çekinmeden Meclis kürsüsünde 
ve Meclis dışında ifade etmiştir.     
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BİLDİRİ NO 69: OSMANLI SON DÖNEMİNDE BİR TİCARÎ DAYANIŞMA 
ÖRNEĞİ: KASTAMONU MİLLİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ37 

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARSLAN38 

 

Özet 

Kastamonu, Karadeniz Bölgesi’nin batı kesiminde yer alan bir ildir. Tarihî süreçte pek çok medeniyete 
sahne olan Kastamonu ve yöresi, Fatih Sultan Mehmed tarafından 865/1461’de kesin olarak Osmanlı 
topraklarına katılmıştır. Osmanlı döneminde sahip olduğu han, hamam, bedesten, boyahane, vakıf gibi 
ekonomik ve ticarî faaliyet bakımından diğer Anadolu şehirlerine benzer özellikler gösterdiği gibi; 
cami, medrese ve kütüphaneleriyle de önemli bir kültür potansiyeline sahip olmuştur. XIX. Yüzyıla 
kadar Anadolu eyaletine bağlı bir sancak olan Kastamonu, 1841’de Bolu Vilâyeti içinde yer aldı. 1846’da  
Eyalet, 1867’de vilâyet oldu.  Osmanlı Devleti’nin sonlarına doğru özellikle II.Meşrutiyet’le birlikte 
hürriyet kavramı etrafında bir cemiyetleşme süreci yaşanmaya başlamıştır. Sosyal hayatta başlayan 
cemiyetleşme, biraraya gelme süreci ticarî hayatı da etkilemiş, toplumun içinde bulunduğu şartlar ticarî 
ortaklıkları teşvik etmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarıyla birlikte oluşan “Milli İktisat” anlayışı 
Kastamonu esnaf ve ticaret erbabını harekete geçirmiş, yapılan çalışmalar neticesinde birkaç şirket 
kurulmuştur. Bu şirketlerden biri de Milli Ticaret Anonim Şirketi’dir. Bu şirketin dönemin sosyal 
yapısının yansıtması ve tamamen bir icarî dayanışma örneği olması çalışmanın önemini ortaya 
koymaktadır. Çalışmanın amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonlarına doğru dünya konjektörünün de 
etkisiyle özellikle savaş yıllarında hız kazanan, milli şuur ve milli iktisat anlayışı çerçevesinde ticarî 
dayanışmanın bir örneğini teşkil eden Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi’nin varlık sebebine 
dikkat çekmek, bu anlamda milli dayanışma ruhunun yeniden tesisine katkıda bulunmaktır. Çalışma 
yöntemi, Osmanlı arşiv belgelerine dayanmaktadır. Çalışma kapsamı, çalışmanın amacına uygun 
olarak Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi ile sınırlı tutulmuştur.            

Anahtar Kelimeler : Osmanlı Devleti, II.Meşrutiyet, Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi,  

Jel Kodları  : N. 

 

A COMMERCIAL SOLIDARITY EXAMPLE IN THE OTTOMAN LAST PERIOD: KASTAMONU 
MİLLİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Abstract 

Kastamonu is a province in the western part of the Black Sea Region. Kastamonu and its region, which 
has been the scene of many civilizations in the historical period, was definitively joined to the Ottoman 
lands by Fatih Sultan Mehmed in 865/1461. Kastamonu has been an important cultural potential with 
its mosques, madrasas and libraries as well as economic and commercial activities similar to other 
Anatolian cities such as inn, baths, bedesten, paint shop and foundation in Ottoman period. Kastamonu 
was a sanjak in the Anatolian province until the 19th century and took its place in the Bolu province in 
1841. State in 1846, became a province in 1867. Towards the end of the Ottoman Empire, especially with 
the Second Constitutionalism, a society process began to be experienced around the concept of freedom. 
The socialization that started in social life, the process of bringing together also affected the commercial 
life, the conditions of the society encouraged commercial partnerships. The concept of National 
Economy, which emerged with the years of World War I, mobilized the tradesmen and merchants in 
Kastamonu and as a result, several companies were established in the province. One of these companies 
is Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi. The fact that this company reflects the social structure of the 
period and it is exemplary an example of commercial solidarity shows the importance of the study. The 
aim of the study is to draw attention to the reason of Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi, which is 
an example of commercial solidarity within the framework of national consciousness and national 

                                                        
37 Bu makale, 7-11 Kasım 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi’nde sözlü 

bildiri olarak sunulmuştur. 
38 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 03782235384, rarslan@bartin.edu.tr  
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economic understanding, which gained momentum during the war years with the effect of the world 
conjuncture towards the end of the Ottoman Empire. in this sense, to contribute to the re-establishment 
of the spirit of national solidarity. The study method is based on Ottoman archival documents. The 
scope of the study was limited to Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi, in accordance with the 
purpose of the study. 

Keywords : Ottoman Empire, Second Constitution, Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi 

Jel Code  : N. 

 

1. Giriş  

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde dünyada önemli gelişmeler yaşandı. Bu yıllar, ekonomik 
üstünlüğün kol gezdiği, silahlanmanın başladığı, bloklaşmanın görüldüğü ve milliyetçilik fikirlerin de 
hızla yayıldığı yıllar olmuştur. Milliyetçi fikirlerin gelişmesi ve yayılmasında İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin önemli etkisi görülmüştür. Tarım, sanayi ve ticarette başkasına muhtaç olmadan kendi 
ayakları üzerinde durmayı benimseyen bir ekonomik model olan Milli İktisat Modeli, II. Meşrutiyetle 
başlamış ve tüm ülkeyi kapsamıştır.  

Bir bakıma iktisadi uyanışa sebep olan Milli İktisat politikası ile girişimcilik teşvik edilmiş, ülkenin 
kendi yağıyla kavrulabileceği duygusu öne çıkmış ve bu sayede anonim şirketlerin kurulmasında kayda 
değer bir artış görülmüştür. Bu şirketlerden biri de 1917’de Kastamonu’da kurulan “Kastamonu Milli 
Ticaret Anonim Şirketi”’dir. 

Bu çalışmada Milli İktisat Politikasının bir yansıması olarak “Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi” 
incelenmiştir. Çalışmada temel kaynak olarak Osmanlı Arşiv belgeleri kullanılmıştır. Konuyu 
tamamlamak bazında ikinci derecedeki eserlerden de yararlanılmıştır. Çalışmanın ikinci başlığında 
Kastamonu ili hakkında bilgi verilmiş, Kastamonu ilinin tarihî süreçte sahip olduğu misyonu ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.       

Çalışmanın üçüncü başlığında, XIX.Yüzyılın sonlarında Osmanlı ekonomisi ve Milli İktisat Arayışları 
irdelenmiştir. Bu başlık bir bakıma Osmanlı Devleti’nin son dönem ekonomik yapısı hakkında kısa bir 
değerlendirme niteliğini de taşımaktadır. Ekonominin içinde bulunduğu duruma bağlı olarak ortaya 
çıkan ve ülkede hızla yayılan Milli İktisat Politikası” üzerinde durulmuştur. Belirtilen dönemde 
özellikle Anonim Şirketlerin kurulmasında bu politikanın önemli etkisi olmuştur.  

Osmanlı Anonim Şirketlerinin kuruluş esasları ve Kastamonu’da kurulan Anonim Şirketler dördüncü 
başlıkta incelenmiş, şirketlerle ilgili yapısal düzenlemeler konusunda bilgi verilmiştir.  

Çalışmanın beşinci ve son başlığında ise Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi işlenmiştir. Şirketin 
kuruluş bilgileri, sermayesi ve hissedarları, İdare Meclisi ve Genel Kurul yapısı, şirketin yıllık hesap 
durumu, elde edilen kârın dağılımı ve şirketin devam durumu ile tasfiye işlemleri ayrıntılı bir şekilde 
ele alınmıştır.   

Çalışmanın tümü üzerinde sonuca yönelik bir değerlendirme yapılacak olursa, her ne kadar şirketin 
faaliyet süresi iki yıl gibi kısa bir zaman dilimini kapsıyor olsa da önemli olan, İmparatorluğun sona 
yaklaştığı Birinci Dünya Savaşı’nın yıllarına rağmen böyle şirketlerin Milli İktisat modeli çerçevesinde 
varlık gösterebilmeleridir.       

2. Kastamonu Hakkında Kısa Bilgi 

Kastamonu, Karadeniz Bölgesi’nin batı kesiminde yer alan bir ildir. Tarihi süreçte bir çok medeniyete 
ev sahipliği yapmış olan Kastamonu, Fâtih Sultan Mehmed tarafından 865/1461’de Osmanlı 
topraklarına kesin olarak katıldı. Şehrin nüfusu 1487’de tamamı Müslüman olup toplam 5.300 idi. XX. 
yüzyılın başlarında 24-30.000 olan nüfus, 1927’de 15.000’den daha azdı (Şahin, 2001, ss. 585-588).  
Kastamonu’nun nüfusu 2017 yılı verilerine göre 372.373’tür. (T.C.Kastamonu Valiliği , 2018).  

Osmanlı idaresine girdikten sonra XIX. yüzyıla kadar Anadolu eyaletine bağlı bir sancak merkezi olan 
Kastamonu, 1841’de Bolu vilayetinde yer aldı ve 1846’da eyalet haline getirildi. Cumhuriyet döneminde 
il merkezi oldu (Şahin, 2001, ss. 587-588).  
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Kastamonu şehir olarak bazı tarihî eserler ve kültürel etkinlikler bakımından aynı zamanda bir kültür 
şehridir. Böyle olduğunu görmek için Selçuklu, Çobanoğluları, Candaroğulları, Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemine bakmak yeterlidir. Belirtilen dönemler incelendiğinde pek çok camii, mescid, 
türbe ve külliyelerin yansıra hanlar, kervansaraylar, hamamlar, müzeler, anıtlar, arkeolojik alanlar, 
idari yapılar ve zaman içinde yapılan festivaller ve etkinliklere rastlamak mümkündür (B.Ünal İbret, 
2015, ss. 248, 259).   

Bir şehrin sosyo-ekonomik yapısıyla ilgili temel kaynaklardan biri de bu şehre ait salnamelerdir. 
Kastamonu vilayeti’ne ait 1286/1869- 1321/1903 tarihleri arasında olmak üzere toplam 21 salname 
bulunmaktadır (Osmanlı Salnamaeleri Veri Tabanı, 2018).  Bu salnamelerden hareketle Kastamonu’nun 
ilgili yıldaki bütün verilerine ulaşmak mümkündür.   

Kastamonu’da dönemin ticaret yapısına bakılacak olursa şehrin ticari yapısıyla ilgili Osmanlı öncesi 
kaynaklar oldukça sınırlıdır. Osmanlı döneminde ise ticari yapısının pek de gelişmiş olduğu 
söylenemez. 1840 yılı öncesinde şehri ziyaret eden Bore, Kastamonu’da ticari yapının sönük 
olduğundan bahisle sadece sepetçilik sanatının varlığından söz eder. Texier, 1862’de şehirde 
dokumacılık ve bakırcılığın başlıca iki endüstri olduğunu kaydeder. İleriki tarihlerde ise örneğin 
1884’lerde Kastamonu’da tabakhaneler, iplikçiler ve boyahanelerin oldukça geliştiği bilinmektedir 
(Kutgün Eyüpgiller, 2008, ss. 1-2). 

3. XIX.Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Ekonomisi ve Milli İktisat Arayışları 

XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti için yenileşmenin olduğu en yoğun dönemdir. Tanzimat Fermanı, Islahat 
Fermanı ve Meşrutiyet’in ilanı ile ilk anayasa (Kanun-i Esasi) yürürlüğe girmiş, böylece önemli 
reformlar hayata geçirilmiştir. Bu reformlar, eğitimden sağlığa, vergiden askerliğe, bürokrasiden 
gündelik hayata varan geniş bir alanı kapsamıştır (Karabulut, 2016, ss. 49-51).  Bu reformlar sayesinde 
Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda ekonomide elde ettiği başarı Avrupa’nın dikkatinden kaçmadı. Bu 
başarı, onları Osmanlı’yı parçalama gayretlerine kadar götürecekti.  Tanzimat’la birlikte görülen 
yenileşme çabalarına rağmen Osmanlı Devleti, yüzyılın sonlarına doğru eski gücünü iyice kaybetmişti. 
Dönem boyunca açılan sanayi tesislerinin çoğu işletilememişti. Avrupalı büyük devletler 
kapitülasyonlarla Osmanlının manevra alanını iyice daraltmışlardı. Yapılan anlaşmalarla Osmanlı 
pazarında Avrupa menşeli mallar dolaşmaya başladı. El sanatlarına dayalı Osmanlı sanayi yok olmaya 
yüz tuttu (Yıldırım, 2001, ss. 314-316). Osmanlı Devleti özellikle 1838’de İngiltere ile yapılan Balta 
Limanı Ticaret Anlaşması’yla dış pazar ekonomisine girmiş ve böylece Avrupa’nın bir pazarı haline 
gelmişti (Karta, 2015, s. 108). 1838’de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’ndan sonra Avrupa 
devletleri, kendi sanayilerini gümrük duvarlarıyla kontrol altına almış oldu. Buna karşılık Osmanlı 
zanaatkârı Avrupa devletlerinin sanayi ürünleri karşısında rekabet gücünü kaybetti (Memiş, 2008, s. 
32).        

Malî yapıda meydana gelen sıkıntılar yüzünden borçlanmaya başvurmak zorunda kalınması 
XIX.yüzyılın ikinci yarsısından itibaren Osmanlı dış ticaret dengesinin bozulmasına yol açtı. Bunun 
sonucunda Osmanlı 1854’te ilk defa borç aldı. Alınan borçların genellikle alt yatırımlara gitmesi ve 
yatırıma dönüştürülememesi borçlanma gereğini artırdı (Yıldırım, 2001, s. 319). 1854-1874 arası yıllarda 
toplam 220 milyon sterlin borçlanmaya gidildi. Nitekim 1876’da devlet borçlarını ödeyemez durumda 
olduğunu açıklamak durumunda kaldı. Böylece Duyun-u Umumiye’nin 1881’de kurulacak süreci de 
başlamış oldu (Karta, 2015, ss. 109-110).  1881’de devletin mali kaynakları Duyun-u Umumiye’nin 
kontrolüne geçti. Birinci Dünya Savaşı’na doğru Duyun-u Umumiye’nin yönettiği toplam gelirler 
1881’deki gelirlerinin iki katına ulaştı (Yıldırım, 2001, s. 319-).  

Yüzyılın sonlarına doğru askeri harcamalar arttığı için borçlanma da devam etti. 1886-1903 arasında 
faizleri %3.5 ile 5 arasında değişen 57.582.960 lira borçlanırken, 1904-1914 arasında ise faizleri %4 ile 5.5 
arasında değişen 75.989.066 lira borçlanma yapıldı (Yıldırım, 2001, s. 321).   

İttihat ve Terakki’nin aldığı bir takım tedbirlerle 1911’lerde ekonomide az da olsa bir canlanma 
görülmüştür (Yıldırım, 2001, s. 323). İttihat ve Terakki’nin izlediği Milli İktisat siyaseti özellikle Balkan 
Savaşı sonrasında hız kazanmıştır (Hanioğlu, 2001, ss. 482-483). Milli kavramının öne çıktığı bu 
dönemde ülkede kurulan anonim şirketlerin sayısında önemli bir artış görülmüştür. Meşrutiyetin ilk 
yıllarında 113 anonim şirket faaliyete girmiştir (Sırma, 2011, s. 4) 
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Milli İktisat kavramına, serbest ticareti benimseyen iktisada karşı bir tepkinin ürünü olarak bakılabilir. 
Ülkenin başkasına bağlı olmaksızın tarım, sanayi, ticaret bakımından kendi kendine yeterli olabileceği, 
ayakları üzerinde durabileceği bir ekonomik model olarak da tanımlanabilir. Kısaca Milli İktisat, liberal 
ekonomi düşüncesine karşı bir kalkınma hareketidir (Toprak, 2013, ss. 5-7).     

İttihat ve Terakki, Milli İktisat politikası kapsamında ekonomiyi millileştirme ve yabancı şirketleri 
denetim altına alma çabasına girişti.   Bu bağlamda 1913’te Teşvik-i Sanayi-i Kanun-ı Muvakkati 
yayınlandı. Devamında 1914’te Teşvik-i Sanayi-i Talimatnamesi ve 1 Ocak 1917’de Teşvik-i Sanayi-i 
Kanun-ı Muvakkatinin Suret-i Tatbiki Hakkındaki Nizamname çıkarıldı. Mart 1916’da yabancı 
şirketlerin statülerini değiştiren kanun yayınlandı. Bu tarihe kadar Osmanlı Devleti’nde başta 
demiryolları olmak üzere bütün yabancı şirketler ve bankaların çalışanları yabancı idi. Bu kanunla 
Müslüman Türklerin de çalışmaları sağlanacaktı. 1916’da kapitülasyonlar kaldırılarak yeni gümrük 
tarifeleri yürürlüğe girdi. Bu durum iktisadi bağımsızlık yolunda atılmış ilk adımdı (Yıldırım, 2001, ss. 
323-324).      

4. Osmanlı Anonim Şirketlerinin Kuruluş Esasları ve Kastamonu’da Kurulan Anonim Şirketler  

Sözlükte “bir şeye katılmak, onda pay sahibi olmak anlamında kullanılan şirket, terim olarak iki veya 
daha çok kişinin sermaye, emek veya itibarlarını birleştirerek meydana getirdiği ortaklık yanında bir 
mal, hak veya menfaate müştereken sahip olmasını ifade eder” (Gözübenli, 2010, s. 198).  

Ticarî şirketlerle ilgili yapısal düzenlemeler II. Mahmut Dönemi’nde ıslahat hareketleriyle birlikte 
yapılmıştır. Nazırlar (Bakanlıklar) arasında görev dağılımı yeniden belirlenmiş, 1838’de “Meclis-i Ziraat 
ve Ticaret Komisyonu” ve 1839’da İstanbul’da “Umur-ı Ticaret ve Ziraat Nezareti” kurulmuştur. 
Ticaretle ilgili düzenlemelerden sonra mevzuat değişikliklerine gidilmiş ve tüzel kişiliğe sahip şirketler 
kurulmuştur. 28 Temmuz 1850’de ilk defa Ticaret Kanunu çıkartılarak ticarî işlemlerin genel çerçevesi 
çizilmiştir.    

Bu dönemde kurulan anonim şirketlerin faaliyet yapısını 29 Kasım 1882 tarihli “Anonim Şirket 
Nizamname-i Dâhilîsi” oluşturmaktadır. Bir iç tüzük niteliğinde olan bu nizamnamede şirketlerin 
faaliyet konusu, sermaye ve ortaklık yapısı, genel kurul ve yönetim kurulu seçim ve işleyiş biçimleri, 
şirket kârının dağıtılması ve şirketin tasfiyesi gibi işlemlere yer verilmiştir Osmanlı Ticaret Kanunu’na 
göre anonim şirketler şahıs temelli değil sermaye esası üzerine kurulmuştur. Hissedarların 
sorumlulukları hisse senetleri oranındadır (Sırma, 2011, s. 2). 

Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili bilinen en kapsamlı çalışma Mustafa Eski’ye aittir. Eski   
(Eski, 2016) çalışmasının IV. Başlığı altında Kastamonu’da dokuz adet şirketin kurulduğunu belirtir39. 

5. Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi 

5.1. Şirketin Teşkili, İsmi, Merkezi ve İştigal Sahası 

Şirket, Rumi 3 Teşrinisâni 1332 (Miladi 16 Kasım 1916) tarihli tezkere (BOA, BEO. İD./48, 4440/332930, 
1335 01 19, ss. 1-2) ve Ticaret ve Ziraat Nezareti’nin 421167/349 sayılı yazılarıyla Rumi 7 Şubat 1332 
(Miladi 20 Şubat 1917) tarihinde kurulmuştur. Şirketin Unvanı “Kastamonu Milli Ticaret anonim 
Şirketi”dir. Merkezi Kastamonu olan şirketin iştigal sahası, umur-ı ticariye, sınaiye ve nakliyedir (BOA, 
A.}DVN. MKL., 62/12, 1335 04 27, s. 11). Kurucuları, Kastamonu eşrafından Salim Efendizade Reşit ve 
Salim Beyler, Altıağazade Hafız Mehmet, Rizeli Gençalizâde ve Burhaneddin Efendiler’den 
oluşmaktadır40.  

5.2. Şirketin Sermayesi ve Hissedarları 

Şirketin kuruluş sermayesi on beş bin Osmanlı Lirası olup her biri beş Osmanlı Lirası değerinde altı bin 
hisseden ibarettir41. Şura-yı Devlet ve Meclis-i Vükala kararlarıyla ruhsatı verilen (BOA, İ.DUİT., 

                                                        
39 “Şirket-i İbtidâiye”, “Mustafa Sâdık Efendi ve Şürekâsı Şirket- i Husûsîyesi”, Rehber-i Terakki Kastamonu Şirketi”, 

Kastamonu Terakki-i Zirâiyye Şirket-i Osmaâniyesi”, “İnebolu’da Hüsn-i Terakki Şirketi ve Şirket-i Sarrafiye”, Devrekâni Ziraat 
ve Ticaret Şirketi”, “Kastamonu İslâm Teâvün Şirketi”, “Katamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi”, Kastamonu Yer li Mahsuller 
Ticaret ve Sanayi Türk Anoinim Şirket.” 
40 Ş.N., m., 1. 
41 Ş.N., m., 5 
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120/17, 1335 M.17, s. 1; (BOA, MV., 245/114, 1335 01 16, s. 2)) şirketin nizamnamesi42  (BOA, A.}DVN. 
MKL., 62/12, 1335 04 27, s. 1) ne göre şirket, hem Osmanlı sınırları içinde hem de yabancı ülkelerde 
şubeler açabilecektir43 . Şirketin süresi onbeş yıldan ibarettir44.  

Olası bir durumda hissedarların varisleri, şirketin mal ve mülklerini haciz için talepte bulunamazlar, 
şirketin idaresine müdahale edemezler. Bunlar, hukuk kuralları içinde şirketin muhasebe defterleri ile 
heyeti uumiyenin kararlarını kabul etmek durumundadırlar45. Hisse sahiplerinin belirli tarihlerde 
ödemesi gereken taksitlerini ödememeleri halinde bir faiz ile karşılaştıkları belirtilmektedir. Buna göre 
belirlenmiş taksitlerini gününde ödemeyen hissedarlar yıllık yüzde dokuz oranında bir faiz ödemeye 
mecbur kılınmaktadır46. Şirket bunlar hakkında faizden başka dava açabilme yetkisine de sahip olduğu 
gibi, bunların hisselerini de satabileceği kayıt altına alınmıştır. Bu durumda satılması gereken hisse 
senetlerinin numaraları gazeteler yoluyla ilan edilerek, ilan tarihinden on beş gün sonra hiçbir ihtara 
ihtiyaç kalmaksızın Dersaadet borsalarında, müzayede yoluyla sattırılacaktır. Satıştan elde edilen 
gelirle öncelikle borçları düşecek, geriye artan olursa sahiplerine iade edilecektir47.  

5.3.  İdare Meclisi (Yönetim Kurulu) 

Meclis-i Umumi (Genel Kurul), şirketin bütün iş ve işlemlerini yapmak üzere yetkilerini beş kişiden 
yedi kişiye kadar üyelerden oluşan İdare Meclisi (Yönetim Kurulu)’ne devreder48. Şirket üyeliklerine 
üç yıllığına tayin yapılır. Bu süre bitiminde üyelerin yenilenmesi kura ile, ondan sonra her sene iki üye 
çıkarılmak suretiyle yerlerine diğerleri geçer. Görevi biten memur yeniden seçilebilir49.  

Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının vefatı veya herhangi bir sebeple bir veya birkaç üyenin 
yerinin boş kalması durumunda, boş kalan üyeliklere meclis idaresince geçici üye alınabilir50. 
Üyelerden yabancı ülkelerde ikamet edenler yerlerine vekil bırakabilirler. Ancak vekil bırakılan üyenin 
oyu, kendi oyu dâhil iki oyu geçemez51.   

İdare Meclisi, şirketi her türlü resmi kurumlarda temsil etme ve şirketin hakkını her türlü mahalde 
savunma yetkisine sahiptir. Şirketin hesap işlerini tanzim etmeye ve yürütmeye yetkili olan İdare 
Meclisi52, bu yetkisini şirket içindekilere belirli bir süre ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç kişiye 
devredebileceği gibi şirket dışındaki bir veya birkaç kişiyi de vekil tayin edebilir53.  

İdare Meclisi üyeleri, net gelirden kendilerine tahsis edilecek hisseden başka, mecliste hazır 
bulundukları günler için de kendilerine bir ücret verilir54. Yönetim Kurulu, herhangi bir maslahat söz 
konusu ise toplanır. Kararlar salt çoğunlukla ve sadece hazır bulunanlar tarafından alınır55. Alınan 
kararlar yönetim Kurulu’nun müzakere zabıt defterine kaydedilir. Ayrıca zaptın bir sureti başkan 
tarafından imzalanır56.   

                                                        
42 Şirket Nizamnamesi, dokuz fasıl ve kırkyedi maddeden ibarettir. Birinci fasıl (Madde 1-4), şirketin teşkili, ismi ve merkezi 
beyanındadır. İkinci fasıl (Madde 5-10), şirketin sermayesi ve hisselerine dairdir. Üçüncü fasıl (Madde 11-21), şirketin umuru 

dahiliyesi, dördüncü fasıl (Madde 22-33), heyet-i umumiyesi, beşinci fasıl (Madde 34), yıllık hesaplar ve müfredat defterinden, 
altıncı fasıl (Madde 35-36),  temettuatın taksimat şekli, yedinci fasıl (Madde 37-39), ihtiyat akçesi, sekizinci fasıl (Madde 40-43), 

şirketin temdid-i müddeti ve tasfiye işlemleri, dokuzuncu ve son fasıl (Madde 44-47) ise, çeşitli işlemler beyanındadır (BOA, 
A.}DVN. MKL., 62/12, 1335 04 27, ss. 2-9). Bundan sonra Şirket Nizamnamesi’nde ilgili fasıl ve maddelere atıf yapılırken her 
defasında kaynak gösterilmeksizin sadece Şirket Nizamnamesi (Ş.N.) ve ilgili madde (m) belirtilecektir.  
43 Ş.N., m., 3. 
44 Ş.N., m., 4. 
45 Ş.N., m., 8. 
46 Ş.N., m., 9 
47 Ş.N., m., 10 
48 Ş.N., m., 11 
49 Ş.N.,m., 12 
50 Ş.N., m., 16. 
51 Ş.N., m., 18. 
52 Ş.N., m., 19. 
53 Ş.N., m., 20. 
54 Ş.N., m., 21 
55 Ş.N., m., 13 
56 Ş.N., m., 14. 
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Şirket nizamnamesine göre şirketin idare meclisi üyesinin her biri şirketin yirmi beş hisse senedine 
sahip olacak ve bu senetler memuriyetleri süresince satılamamak kaydıyla şirketin sandığında 
kalacaktır57.  

5.4. Heyet-i Umumiye (Genel Kurul) 

Heyeti Umumiye her sene mayıs ayında şirketin merkezinde toplanır. Bundan başka Yönetim Kurulu 
bir maslahata binaen Umumi Heyeti olağanüstü durumlar için toplamaya davet edebilir. Bu durumda 
toplantıdan yirmi gün önce Ticaret Nezareti’ne haber verilir. Bu nezaretten bir komiserin hazır 
bulunması sağlanır. Yönetim Kurulu raporları, müfettiş raporları, senelik bilanço, hissedarların hisse 
miktarlarıyla beraber isimleri dört nüsha olarak Ticaret Nezaretine gönderilir58.    

Heyeti Umumiye vekâleten veya asaleten en az on hisseye sahip olanlardan oluşur. Toplantıda hazır 
bulunanların on üç hisse için bir oyu olacak ancak her bir hissedarın beş oydan fazla oyu olmayacaktır59. 
Heyeti Umumiye toplantısının olabilmesi için toplantıda şirket sermayesinin dörtte birine sahip hisse 
sahiplerinin hazır bulunması gerekir. Bu yeter sayı yok ise iki toplantı arasında en az 20, en fazla bir ay 
olmamak kaydıyla heyet ikinci kez toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar60. Şirket 
hesaplarının tetkiki için gerek hissedarlardan gerekse dışardan bir veya birkaç müfettiş tayin eder61. 
Heyeti Umumiye’de müzakere edilen konular karar defterine yazılarak başkan ve kâtip tarafından 
imzalanır. Ayrıca toplantıda bulunan hissedarların isimleriyle beraber ikametgâhları da hazırlanan bir 
cetvele yazılır ve imzalanır62. 

5.5. Yıllık Hesaplar ve Müfredat Defteri 

Şirketin mali yılı Mart başlangıcından başlar ve Şubat’ın son günü son bulur. Şirketin yıllık gelir ve 
giderlerinin kaydedildiği bir defter tutulur. Bu defter ile muvazene defteri ve hesapları kırk gün 
öncesinden müfettişlere tebliğ edilir. Heyeti Umumiye üyeleri bu defterleri ve hesapları inceleme 
yetkisine sahiptir63.  

5.6. Temettuat64’ın Taksim Şekli ve İhtiyat Akçesi 

Temettuatın dağılımı müesseseye %10, heyeti idareye %2, müdüre %3 ve hissedarlara %85 
şeklindedir65. Yıllık elde edilen safi hasılanın yüzde beşi ihtiyaç akçesi olmak üzere ayrılır, geriye kalan 
kısmı hissedarlara taksim edilir. İhtiyat akçesi, olası fefkalade masraflar ve olağanüstü durumlar için 
ayrılacak olup miktarı şirket sermayesinin %50’sine eşittir. Bu orana ulaştığında ihtiyat akçesi ayrılmaz, 
bu orandan aşağı düşerse tekrar temettuattan bu miktar tamamlanır66.  

5.7. Şirketin Devam Durumu ve Tasfiye İşlemleri 

İdare meclisi her ne vakit isterse ve her ne sebep olursa olsun heyeti umumiyeyi toplayarak şirketin 
süresini uzatabilir veya tasfiye yoluna gidebilir ya da başka bir şirketle birleşmeyi teklif edebilir. Ancak 
bütün bunlar hükümet-i seniyyenin ruhsatına tabidir67. Şirket yönetim kurulu, şirket sermayesinin 
dörtte üçünün kaybolması halinde şirketin feshine veya devamına karar vermek üzere heyeti 
umumiyeyi toplantıya davet eder68.   

Şirketin süresi bittiğinde veya tasfiyesi söz konusu olduğunda heyeti umumiye tasfiye işlemlerine karar 
verecek. Bu iş için bir veya birkaç memur tayin edebilecektir. Tasfiye işi için görevlendirilen memurlar, 
heyeti umumiyenin kararı ve hükümet-i seniyyenin izni ile tasfiye halinde olan şirketin hukuk, senet 

                                                        
57 Ş.N., m., 15 
58 Ş.N., m., 23 
59 Ş.N., m., 24 
60 Ş.N., m., 26 
61 Ş.N., m., 29 
62 Ş.N., m., 31 
63 Ş.N., m., 34 
64 Temettuât, kârlar, faydalar, kazançlar anlamlarına gelir (Devellioğlu, 2005, s. 1073). 
65 Ş.N., m., 35 
66 Ş.N., m., 37 
67 Ş.N., m., 40 
68 Ş.N., m., 41 
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ve taahhütlerini diğer bir şirkete veyahut bir kimseye devr edebileceklerdir69.  Bu maddelerde belirtilen 
hususların yerine getirilebilmesi için davet edilen heyeti umumiyede şirket sermayesinin en az yarısına 
eşit hisse senedine sahip hissedarların hazır olması gerekir. Aksi halde yapılacak müzakereler kabul 
edilmeyecektir70. 

5.8. Çeşitli Maddeler  

Şirket bu nizamnameyi bastırarak elli nüshayı bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret Nezareti’ne 
gönderecektir71. Şirket, istatistik idaresinin öngördüğü örneğini esas alıp her sene işlemlerine ait bir 
istatistik cetveli hazırlayacak ve bu cetveli Ticaret Nezareti’ne sunacaktır72. 

6. Değerlendirme 

Tanzimât Fermanı, Islahat Fermanı, I.Meşrutiyet ve II.Meşrutiyet gibi önemli gelişmeleri içinde 
barındıran XIX.yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğunun da içinde bulunduğu değişim ve dönüşümlerin 
yoğun olarak yaşandığı yıllardır. Bu yıllarda meydana gelen gelişmeler II.Meşrutiyetle birlikte farklı bir 
hüviyet kazanarak Milli İktisat anlayışını doğurmuştur. Bu anlayışın bir sonucu olarak görülen 
Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi, dönemin özelliğini yansıtan ticari bir dayanışma örneği olarak 
görülmektedir. Bu tür şirketler, faaliyet ömürleri az olsa da dönemin atmosferini yansıtmaları 
bakımından değerli ve önemlidir.      

7. Sonuç 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde dünya konjonktürünün de etkisiyle milliyetçilik fikirleri 
doğmuş ve gelişmiştir. II. Meşrutiyetle birlikte hürriyet kavramı etrafında bir araya gelme fikri, Milli 
İktisat düşüncesinin doğmasına zemin hazırlamıştır. İktisadî uyanışa sebep olan bu politika tarım, 
sanayi ve ticarette hiç kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabilmekte yönlendirici bir 
etkiye sahip olmuştur.  

Bu itici güçle Kastamonu’da kurulan Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi, dönemin ticari 
dayanışma örneğini gösteren önemli bir şirkettir. Şirket, 1917 yılında kurulmuş ancak faaliyet süresi 
uzun sürmemiştir. Hisse senetleri bedellerinin tam veya zamanında ödenememesi şirketin işleyişini 
zora sokmuştur. Şirket en son 25 Şubat 1334 tarihli bir ilan ile hisse senetleri bedellerinin ay sonuna 
kadar ödenmesini talep etmiş ancak belirtilen tarihte ödemeler olmayınca şirket de kapanmaya yüz 
tutmuştur.  

Kısaca, Milli İktisat Modeli’nin bir yansıması olarak görülen Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi, 
Milli uyanış hareketi olarak kendi döneminde ticari dayanışmanın bir örneği olarak kurulmuş ve 
tarihteki yerini almıştır.  
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BİLDİRİ NO 72: AN ANALYSIS OF THE CONCEPT OF USER SATISFACTION 
IN DISTANCE EDUCATION SYSTEMS FROM THE TECHNOLOGY 

ACCEPTANCE MODEL PERSPECTIVE 
Burak BIRGÖREN73; Adnan AKTEPE74; Rahmi BAKİ75 

Abstract 

Technology Acceptance Model (TAM) is a simple, theoretically and empirically verified model that aims 
at explaining user behavior in information technologies. It has been greatly helpful in many studies 
which aim to explain the user acceptance of distance education systems. Although the original TAM 
does not include the concept of satisfaction, which is the most common criterion for the success of 
information systems, some researchers have included relevant variables in the models they test. This 
study investigated 20 studies which were conducted between 2006 and 2018 aiming to explain the user 
behavior and satisfaction of the Distance Education Systems through TAM. Variables which have an 
approved effect on satisfaction are listed as; Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Service 
Quality, System Quality, Information Quality, Confirmation, Educational Quality, Cognitive 
Absorption, Content Quality, Design Features, Enjoyment, Learning-Teacher Interaction  and Learning 
Performance. Variables that are affected by satisfaction are Intention, Use, Learning Assistance, 
Retention and Transfer of Training. The study puts forward and compares the factors affecting user 
satisfaction. 

Key Words: User Satisfaction, Technology Acceptance Model, Distance Education Systems, E-learning 

Teknoloji Kabul Modeli Persfektifinden Uzaktan Eğitim Sistemlerinde Kullanıcı Memnuniyeti 
Kavramının Analizi 

Özet 

Teknoloji Kabul Modeli (TKM), bilgi teknolojilerinde kullanıcı davranışını açıklamayı amaçlayan basit, 
teorik ve ampirik olarak doğrulanmış bir modeldir. Uzaktan eğitim sistemlerinde kullanıcı kabulünü 
açıklamayı amaçlayan birçok çalışmada kullanılmıştır. Orijinal TKM, bilgi sistemleri başarısında en 
yaygın kriter olan memnuniyet kavramını içermese de, bazı araştırmacılar test ettikleri modellere ilgili 
değişkeni dahil etmiştir. Yapılan çalışmada 2006-2018 yılları arasında TKM aracılığıyla Uzaktan Eğitim 
Sistemlerinde kullanıcı davranışı ve memnuniyetini açıklamayı amaçlayan 20 çalışma incelenmiştir. 
Memnuniyet üzerinde etkisi en çok onaylanan değişkenler; Algılanan Fayda, Algılanan Kullanım 
Kolaylığı, Hizmet Kalitesi, Sistem Kalitesi, Bilgi Kalitesi, Doğrulama, Eğitim Kalitesi, Bilişsel 
Absorpsiyon, İçerik Kalitesi, Tasarım Özellikleri, Keyif, Öğrenme-Öğretme Etkileşimi ve Öğrenme 
Performansı olarak sıralanır. Memnuniyetten etkilenen değişkenler ise Niyet, Kullanım, Öğrenme 
Desteği, Kullanıcıyı Elde Tutma ve Eğitim Transferidir. Yapılan çalışmada kullanıcı memnuniyetini 
etkileyen faktörler incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kullanıcı Memnuniyeti, Teknoloji Kabul Modeli, Uzaktan Eğitim Sistemleri, E-
Öğrenme 

1. Introduction 

Distance Education Systems has become a rapidly developing technology that is widely used today in 
the education sector. The system enables that information can be quickly accessed at any time, at a low 
cost, by a large mass. In order to explain and enhance user acceptance, many different models have been 
utilized in the literature and TAM is the most widely used theory. 

TAM is an adaptation of Theory of Reasoned Action, aimed at explaining the user acceptance for 
information systems and it is an effective theory. However, the concept of satisfaction, which is 
considered as the most important measure of the success of information systems, has been neglected in 
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this theory. In some studies conducted on the subject, the concept of satisfaction was included to the 
model which is tested by researchers. 

In the study, results related to user satisfaction obtained from studies aiming to explain the user 
behavior for Distance Education Systems, were analyzed through TAM. By this means, the position of 
the satisfaction within TAM will be determined and an understanding of the will be developed on 
factors which are influential on the concept and consequences of user satisfaction. 

2. Distance Education Systems 

Today, rapid access to information is vital to the development of individuals and communities. Rapid 
advances in information technology prompt educators to develop new education, learning and teaching 
strategies. Because of the widespread use of information technologies, there are also changes in the 
educational processes, like in other areas. One of the results of these developments in information 
technologies is the Distance Education Systems. Within the scope of education and training, one of the 
results of these developments in information technologies is the Distance Education Systems. 

Distance Education Systems allow not only a registered group of students but also every part of the 
society, to reach all data from everywhere and also remove the necessity of being in the same 
environment. It removes the need for a physical class and allows educators and learners to decide on a 
time and place. It ensures information to be obtained quickly, at any time and at low cost. The power of 
the system stems from the possibility of removing one-dimensional learning approaches and balancing 
technology and knowledge (Pantezis, 2002).  

In the related literature, many models have been used according to the content of topic. Some models 
used in the study of Distance Education Systems can be listed as TAM, Theory of Reasoned Action, 
Theory of Planned Behavior, Information Systems Success Model, Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology and Expectation-Confirmation Model. According to a literature survey, it has been 
determined that the most commonly used model in e-learning studies is TAM (Šumak, Hericko and 
Pušnik, 2011). 

3. Technology Acceptance Model 

TAM is a theoretically justified and simple model with the ability to explain user behavior, aiming to 
describe computer acceptance determinants (Davis, Bagozzi and Warshaw 1989).  The model consists 
of five main components; Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use (PEOU), Attitude towards 
Using, Behavioral Intention to Use, Actual Use (Figure 1). TAM is an adaptation of Theory of Reasoned 
Action, obtained by addition of two belief structures, PU and PEOU, as determinants of attitude towards 
information technology use and intention to use (Taylor and Todd, 1995). The model aims to provide 
information for system builders and educational institutions to create technologies that can reach wider 
acceptance. 

 

Figure 1. Technology Acceptance Model (Davis, Bagozzi and Warshaw, 1989) 

Identification and explanation of the factors affecting the user acceptance of Distance Education Systems 
is an important research topic. TAM is an active model that is often supported in acceptance studies of 
web-based learning systems (Šumak, Hericko and Pušnik, 2011).  This study analyzed the research that 
investigated the user acceptance of Distance Education Systems through TAM, and included the 
concept of user satisfaction in the models they tested. 
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4. Satisfaction 

The main purpose of businesses is to meet the needs that increase customer satisfaction, rather than 
sales or service (Dominici and Palumbo, 2013). Customer satisfaction is considered an important 
determinant of positive comments, resales, and consumer loyalty. Product and service providers are 
trying to align their marketing strategies with the goals of maximizing customer satisfaction (Oliver, 
1999).  

In consumer context, there is a similarity between the re-purchase of products and services and the 
continuous use of products and services in information technology (Lee, 2010). De Lone and Mc Lean 
(2003) defined satisfaction as the measure of an application to help users to create value.  

Satisfaction is one of the most important criteria for measuring the success of information systems and 
is the most commonly accepted desired outcome of any product or service experience (Ramayah and 
Lee, 2012). Investigating the factors that affect learner satisfaction, can play a crucial role in 
understanding the path of success in Distance Education Systems, and taking into account of these 
variables can contribute to the development of the learning experience (Al-Azawei and Lundqvist, 
2015). Educational institutions should pay special attention to ensuring the satisfaction of students and 
meet their learning needs. 

In many theories developed for information technology, the concept of satisfaction is addressed. De 
Lone and Mc Lean (1992) has developed Information Systems Success Model and in this model, they 
stated six main dimensions or categories for the success of information systems. In the study, user 
satisfaction has been emphasized as the most common measure of success in information systems. It 
has been asserted that usage and user satisfaction are related to each other. It has been emphasized that 
the positive experience to be provided by the use will increase the user satisfaction, and the increased 
user satisfaction will increase the intention and use. In the standard TAM, the effect of user satisfaction 
on information system acceptance is not considered. In the literature, the concept of user satisfaction 
has been included in some TAM studies  on Distance Education Systems. By examining these studies, 
this research will  analyze concepts influencing user satisfaction, and whether satisfaction has an effect 
on these concepts. 

5. Concept of Satisfaction in the Literature of Distance Education Systems 

This study considered the studies conducted in the last 12 years (2006-2018) investigating the user 
behavior in Distance Education Systems through TAM, and it included the satisfaction concept to the 
model they tested. Examined publications are obtained from the Google Scholar search engine, Science 
Direct, and Taylor & Francis Online databases.  20 studies have been identified in the international 
literature on the subject. All of the publications examined are published articles in the journals, doctoral 
theses and conference papers are not included in the research. The reviewed publications are scanned 
using combinations of keywords related to concepts of TAM, e-learning and Distance Learning Systems. 
The selection criteria applied when for selecting publications are; examination of system acceptance of 
users using TAM; empirical testing of the model examined and the presentation of the results, presence 
of at least one of the variables in the model tested, either AKK or AF, presence of the concept of 
satisfaction in the model tested. 

In the 20 specified studies, only the hypotheses related to the satisfaction variable are investigated. In 
these studies, a total 71 hypotheses were tested. The concept of satisfaction was in the dependent 
variable position in 56 of them. The hypotheses that satisfaction is dependent variable and their results 
are given in Table 1. The studies and the hypotheses that satisfaction is in the independent variable 
position are given in Table 2. A total of 21 hypotheses having an effect on satisfaction are investigated. 
In the studies, the most accepted variables for their effectiveness on satisfaction are listed as; PU (14), 
PEOU (8), Service Quality (4) and System Quality (4). There are 5 different variables which are tested 
for being affected by satisfaction. The most accepted variables in the studies are listed as; Intention (8) 
and Use (4). Moreover, there is a positive and significant relationship between Satisfaction and Learning 
Assistance, Retention and Transfer of Training concepts. 
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Table 1. Hypotheses that Satisfaction is an Independent Variable and Their Results 

No Hypotheses Inv. Acc. References 

1 PU→ Satisfaction 15 14 
Al-Azawei and Lundqvist (2015), Al-Azawei et al. (2017), Al-Hawari  and Mouakket (2010), Capece and Campisi (2011), 
Capece and Campisi (2013), Lee (2010), Lee and Lehto (2013), Ma et al. (2013), Park et al. (2012),  Pereira et al. (2015), 

Roca et al. (2006), Shih et al. (2012), Olson and Brown (2018), Nagy (2018), Joo et all. (2018) 

2 PEOU→Satisfaction 11 8 

Al-Azawei and Lundqvist (2015), Al-Azawei et al. (2017), Al-Hawari  and Mouakket (2010), Capece and Campisi 

(2011), Capece and Campisi (2013), Park et al. (2012),  Pereira et al. (2015), Roca et al. (2006), Olson and Brown (2018), 
Nagy (2018), Joo et all. (2018) 

3 Service Quality → Satisfaction 4 4 Mohammadi (2015.a), Mohammadi (2015.b), Ramayah and Lee (2012), Roca et al. (2006) 

4 Sysem Quality → Satisfaction 4 4 Mohammadi (2015.a), Mohammadi (2015.b), Ramayah and Lee (2012), Roca et al. (2006) 

5 Information Quality → Satisfaction 3 3 Mohammadi (2015.b), Ramayah and Lee (2012), Roca et al. (2006) 

6 Confirmation→Satisfaction 2 2 Lee (2010), Roca et al. (2006) 

7 Educational Quality→ Satisfaction 2 2 Mohammadi (2015.a), Mohammadi (2015.b) 

8 Cognitive Absorption→ Satisfaction 1 1 Roca et al. (2006) 

9 Content Quality→ Satisfaction 1 1 Mohammadi (2015.a) 

10 Design Features→ Satisfaction 1 1 Al-Hawari  and Mouakket (2010) 

11 Enjoyment→Satisfaction 1 1 Al-Hawari  and Mouakket (2010) 

12 Learner-Teacher Interaction → Satisfaction 1 1 Nagy (2018) 

13 Learning Performance→Satisfaction 1 1 Nagy (2018) 

14 Learning Styles→ Satisfaction 2 0 Al-Azawei and Lundqvist (2015), Al-Azawei et al. (2017) 

15 Attitute→ Satisfaction 1 0 Nagy (2018) 

16 External Influence -> Satisfaction 1 0 Roca et al. (2006) 

17 Gender→Satisfaction 1 0 Al-Azawei and Lundqvist (2015) 

18 Interpersonal Influence→ Satisfaction 1 0 Roca et al. (2006) 

19 Learner-Learner Interacrion→ Satisfaction 1 0 Nagy (2018) 

20 Self Determination→ Satisfaction 1 0 Joo et al. (2018) 

21 Self Efficacy→ Satisfaction 1 0 Al-Azawei and Lundqvist (2015) 

Note: Inv: Number of studies investigated, Acc: Number of accepted studies (References shown in bold are studies that the hypothesis is rejected) 

 

Table 2. Hypotheses that Satisfaction is a Dependent Variable and Their Results 

No Hypotheses Inv. Acc. References 

1 Satisfaction→ Intention 8 8 
Cho et al. (2009), Lee (2010), Lee and Lehto (2013), Ma et al. (2013), Ramayah and Lee (2012), Roca et al. (2006), Shih et al . (2012), Joo 
et al. (2018) 

2 Satisfaction→ Use 4 4 Mohammadi (2015.a), Mohammadi (2015.b), Perreira et al. (2015), Cho et al. (2009) 

3 Satisfaction→Learning Assistance 1 1 Mohammadi (2015.b) 

4 Satisfaction→ Retention 1 1 Al-Hawari and Mouket (2010) 

5 Satisfaction→Transfer of Training 1 1 Park et al. (2012) 
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6. Results 

In this study, 20 studies using TAM aiming to explain the behavior of users of Distance Education 
Systems are analyzed. The focus is on the variables that affect the concept of satisfaction, and on the 
results of satisfaction. 

In the examined studies, 56 hypotheses having the concept of satisfaction in the dependent variable 
position are tested, and 43 of them are accepted. Variables which have an approved effect on satisfaction 
are listed as; PU (14), PEOU (8), Service Quality (4), System Quality (4), Information Quality (3), 
Confirmation (2), Educational Quality (2), Cognitive Absorption (1), Content Quality (1), Design 
Features (1), Enjoyment (1), Learning-Teacher Interaction (1) and Learning Performance (1). 

In examined studies, 21 hypotheses having the concept of satisfaction in the independent variable 
position are tested, and all of them are accepted. Variables that are affected by satisfaction are Intention 
(8), Use (4), Learning Assistance (1), Retention (1) and Transfer of Training. 

According to the results of the studies, researchers using TAM as a tool in their Distance Education 
Systems studies should consider that the concept of satisfaction is influenced by the PU and PEOU 
concepts, which are belief variables in TAM. The hypothesis that satisfaction is the determinant of the 
use and the intention of use is confirmed in all the studies. Researchers also should take this result into 
account in their work. 

In the study, a positive and significant relationship between Service Quality, System Quality, 
Information Quality and Saticfaction concepts is obtained. Service Quality is the quality of support that 
users receive from information systems, such as training and help (Mohammadi, 2015a). System Quality 
is a concept that measures the functionality, reliability, flexibility, data quality, portability and 
integration of the information system (De Lone and Mc Lean, 2003). Information Quality is defined as 
the quality of output or the quality of information produced by the information system (De Lone and 
Mc Lean, 1992). System developers who want to increase user satisfaction should focus on improving 
service, system and information qualities of the information system. 
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BİLDİRİ NO 75: ORAN ANALİZİ YÖNTEMİ İLE KÂĞIT ÜRÜNLERİ 
SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ KREDİBİLİTE ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ünal GÜLHAN76; Öğr. Gör. Şule KIZILTUNÇ BEDİR77 

 

ÖZ 

Son günlerde döviz kurlarındaki hareketlilikten kaynaklanan mal ve hizmetlerdeki fiyat artışları kâğıt 
ürünleri sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu çalışmanın temel amacı, Borsa İstanbul'da "kâğıt 
ürünleri" sektöründe faaliyet gösteren firmaların kısa vadeli kredibilitesini ölçmektir. Çalışma 
kapsamında 2015-2018 yıllarına ait veri seti "Finnet2000Plus" programından elde edilmiştir. Kâğıt 
ürünleri sektöründe yer alan firmaların kredibilitesi, kısa vadeli kredibiliteyi ölçmede kullanılan çeşitli 
oranlarla analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda genel olarak firmaların negatif sınıra yakın kısa 
vadeli kredibiliteye sahip oldukları, kısa vadeli borçlarını ödemede stoklarına büyük ölçüde bağımlı 
oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler :Oran Analizi, Kâğıt Ürünleri Sektörü, Kısa Vadeli Kredibilite 

JEL Kodları  :G20, G32, G39 

 

SHORT-TERM CREDIBILITY ANALYSIS OF PAPER PRODUCTS SECTOR WITH RATIO 
ANALYSIS METHOD 

ABSTRACT 

In recent days, the price increases in goods and services resulting from the volatility in exchange rates 
also affected the paper products sector significantly. The main purpose of this study is to measure the 
short-term credibility of firms operating in the "paper products" sector in Borsa Istanbul. The data set 
for the years 2015-2018 was obtained from the program "X" Finnet 2000 plus. The credibility of 
companies in the paper products sector was analyzed by various ratios used to measure short-term 
credibility. As a result of the analysis, it is determined that firms generally have short term credibility 
close to the negative limit and they are highly dependent on their stocks in paying their short term 
debts. 

Key Words  : Ratio Analysis, Paper Products Sector, Short-Term Credibility 

JELClassifications :G20, G32, G39 

 

1. Giriş 

Kâğıt, büro işlerinden ambalaj sektörüne, reklamcılıktan gazete sektörüne varıncaya kadar hayatın her 
alanında kullanılan bir üründür. Hayatın her safhasında çok çeşitli maksatlarla kullandığımız kâğıdın 
üretim hacminin dünya genelinde 400 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Sanayi 
sektörünün temel yapı taşlarından olan kâğıdın bu belirtilen öneminden dolayı, kâğıt ürünleri 
sektörünün kredibilitesi çalışmamızın çıkış noktası olmuştur. Çünkü kâğıt ürünleri sektöründe yer alan 
firmaların olumsuz kredibiliteye sahip olması beraberinde birçok sektörü de olumsuz etkileyecektir. 
Ayrıca son günlerde ülkemizde yaşanan döviz artışı dolayısıyla kâğıt ürünlerindeki fiyat artışları bu 
sektörün seçilmesine neden olmuştur. 

Bu çalışma ile kâğıt ürünleri sektöründe yer alan ve Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 9 firmanın ve 
sektörün genel kısa vadeli kredibilitesi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda BİST’te yer alan 
kâğıt ürünleri sektöründeki firmalara ait 2015-2018 yılları arası çeşitli oranlar “finnet 2000 plus” adlı 
programdan elde edilmiştir. Oranların bir kısmı sektörde yer alan firmaların bilanço ve gelir 
tablosundan elde edilen veriler kullanılarak hesaplanmıştır. 

                                                        
76 Bayburt Üniversitesi İİBF, unalgulhan@bayburt.edu.tr 
77 Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO, 0506 265 30 48, sulekiziltunc@bayburt.edu.tr  
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Çalışmamız giriş, literatür, oran analizi, metodoloji, analiz ve sonuç olmak üzere altı başlık altında ele 
alınmıştır. 

2. Literatür 

Schmidgall ve Defranco (2004), Otel ve Yiyecek işletmelerinin finansal başarılarını oran analizi yöntemi 
ile incelemişlerdir. Bu çalışma sonucunda, özellikle net kar oranı ve satışların maliyetlere oranı bu 
sektörde faaliyet gösteren firmaları değerlendirmede diğer oranlara göre daha önemli olduklarını 
saptamışlardır. 

Kim ve Ayoun (2005), Çalışmalarında hizmet sektöründe faaliyet gösteren konaklama, restoran, 
havayolu, eğlence merkezleri olmak üzere dört farklı grubu oran analizi yöntemini kullanarak 
karşılaştırmışlardır. Çalışma sonucunda analizde yer verilen oranlar bağlamında konaklama, havayolu, 
eğlence ve restoran alt sektörlerinin finansal performanslarının farklı olduğu belirlenmiştir. 

Gençtürk, Dağlar ve Yılmaz ( 2011 ), İMKB’de 1992 yılından 2009 yılına kadar sürekli olarak işlem gören 
şirketlerin finansal yapılarını incelemiştir. Araştırmanın sonucunda kriz dönemlerinde işletmelerin 
borçlanma eğilimlerinin arttığı, ancak bu eğilimin uzun vadeli borçlanma şeklinde gerçekleştiği tespit 
edilmiştir. Ayrıca özellikle 2002 sonrası işletmelerin kısa vadeli borçlanmak yerine uzun vadeli 
borçlanmayı tercih ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Karadeniz ve Koşan ( 2014 ), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektör Bilançoları 
yardımıyla “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Alt Sektörü ”nü 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait finansal 
performansını DuPont finansal analiz tekniği ile İncelenmişlerdir. Analiz neticesinde sektörün 2010 ve 
2012 yıllarında satış, aktif ve öz sermaye karlılıklarının pozitif olduğu 2012 yılında ise negatif 
gerçekleştiği saptanmıştır. 

Karadeniz, Koşan ve Kahiloğulları ( 2014 ), Çalışmalarında Borsa İstanbul’da işlem gören dört spor 
şirketinin 2011-2013 yılları arasındaki finansal performansını oran analizi yöntemiyle ölçmüş ve Altman 
Z değerlerini hesaplayarak iflas risklerini belirlemişlerdir. Gerçekleştirilen analizlerin sonuçları spor 
şirketlerinin finansal yükümlülüklerini yerine getirmede sorunlarla karşılaşabilecekleri ve varlıklarını 
etkin bir şekilde kullanamadıklarını işaret etmiştir. Ayrıca spor şirketlerinin kar yaratma konusunda da 
başarısız oldukları gözlenmiştir. İflas risklerinin ölçüldüğü Altman Z değeri sonuçlarında iki spor 
şirketinin iflas riski içerisinde oldukları saptanmıştır. 

Şen, Zengin ve Yusubov ( 2015 ),  Bir örnek otel işletmesinin mali tablolarını finansal analiz tekniklerini 
kullanarak analiz etmiş ve otel işletmelerinin hedeflerine ulaşmasında ve başarısında finansal analizin 
önemini irdelemiştir. Örnek olay analizi kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören bir örnek otel 
işletmesi anonim şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan elde edilmiş yıllık genel finansal 
tablolarından yararlanılarak 2011-2013 yılları arası Trend Analizi, 2012-2013 yılları Karşılaştırmalı 
Tablolar Analizi, 2013 yılının Yüzde Yöntemi ve Oran Analizleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda, genel 
olarak işletmenin varlık-kaynak yapısında dengesizlik olduğu, ciddi likidite yetersizliği, aşırı 
borçlanma sonucunda ortaya çıkan yüksek finansman giderleri ve işletmenin finansal olarak iyi 
yönetilemediği sonucuna varılmıştır. 

Ulun ve Yetim ( 2016 ), Türkiye’deki şirketleşen iki büyük futbol kulübünün sportif başarı ve finansal 
yapı açısından analizini yapmıştır. Yapılan çalışmada finansal analiz sonuçlarına göre kulüpler 
açısından nakit ve cari oran değerlerinin istenen değerlerin altında bulunmuştur. Ayrıca finansal yapı 
oranları açısından ise olması gereken düzeyin üzerinde sonuçlar elde edilmiştir. Bu durum finansal 
açıdan kulüpler için riskli bir yapının göstergesidir. 

Karadeniz, Dalak, Beyazgül ve Günay ( 2016 ), Konaklama ve yiyecek hizmetleri alt sektöründeki 
küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin finansal performansının Karşılaştırmalı Tablolar Analizi 
Tekniği ile incelemişlerdir. Yapılan analiz sonucunda büyük ölçekli işletmelerde varlık ve kaynak 
yapısındaki dengeye dikkatedildiği, fakat orta ve küçük ölçekli firmalarda dikkat edilmediği 
görülmüştür. Gelir tablosundaki değişimler incelendiğinde genel yönetim giderlerinin, finansman 
giderlerinin ve kambiyo zararlarının büyük, küçük ve orta ölçekli işletmelerin karını arttırması 
konusunda büyük bir engel olduğu saptanmıştır. 
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Yılmaz ve Aslan ( 2018 ) Oran Analizi yöntemini kullanarak, konaklama ve yiyecek hizmetleri alt 
sınıfındaki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin finansal performanslarını yıllar itibarı ile 
değerlendirip karşılaştırmışlarıdır. Çalışma kapsamında elde edilen veriler Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası'nın her yıl düzenli olarak yayınladığı sektörel bilançolar arasından elde edilmiştir. 
Yapılan analiz sonucunda işletmelerin bazı finansal performans göstergeleri ile işletmelerin ölçekleri 
arasında (büyük, orta ve küçük ölçekli olması) anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

3. Oran Analizi 

Finansal tablolar analizinde kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi de oran yöntemi ile analiz 
tekniğidir. Bu analiz tekniğinde, finansal tablolardaki kalemler arasındaki anlamlı ilişkiler, birbirinin 
yüzdesi veya birkaç katı olarak belirtilmektedir. “Rasyo yöntemi ile analiz” biçiminde adlandırılan bu 
yöntemde, hesap veya hesap grupları arasında matematiksel ilişkiler kurulmak suretiyle, işletmenin; 
ekonomik ve mali yapısı ile kârlılık, çalışma durumu hakkında bir yargıya ulaşılmaya çalışılmaktadır. 
( Akdoğan ve Tenker, 1997, s. 526 ) Bu bölümde oran analizi tekniğinde kullanılan oranların tamamı 
hakkında değil, sadece çalışmanın analizinde kullandığımız dokuz adet oran hakkında bilgi 
verilecektir. 

 

3.1.  Cari Oran 

𝐶𝑎𝑟𝑖 𝑂𝑟𝑎𝑛 =
𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟

𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
 

İşletmenin kısa vadeli borçlarını dönen varlıkları ile kaç defa ödeyebildiğini, bir başka ifade ile her bir 
liralık borca karşılık kaç liralık dönen varlığı olduğunu gösterir. Genel olarak bu oranın 1.5 – 2 arasında 
olması yeterli kabul edilir. Türkiye’de bu oran 1.5’e kadar düşebilir. Oran 1’e yaklaştıkça risk başlıyor 
demektir. Oran 1’in altındaysa borç ödeme gücünün olmadığını, 2’nin üzerindeyse işletmenin likit 
fazlası olduğu ve likiditenin iyi kullanılmadığı düşünülür. ( Yılmaz, 2014, s. 789 ) 

3.2.  Asit-Test Oranı 

𝐴𝑠𝑖𝑡 − 𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟 − 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟

𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
 

Likidite Oranı da denilen Asit-Test Oranının 1 olması yeterli kabul edilmektedir. Ancak alacaklarını 
tahsilde güçlük çeken bir işletme için yüksek likidite oranının pek anlamı yoktur. Keza bir işletmenin 
likidite oranı 1’den küçük olduğu halde işletme stoklarını süratle paraya çevirip, bunlarla kısa vadeli 
borçlarını ödeyebiliyorsa, bu işletmenin borç ödeme gücü var demektir. Özetle asit-test oranı da, stok 
ve alacakların devri, borçların yapısı ve vade dağılımı gibi hususlar ile birlikte değerlendirilmelidir ( 
Gücenme, 2000, s. 109 ). Bu oranın 1’in altında olması kısa vadeli kredibilite açısından olumsuz olarak 
değerlendirilir. Ancak sağlıklı bir yorum yapabilmek için Stok Bağımlılık Oranı ile birlikte 
değerlendirmelidir 

3.3.  Stok Bağımlılık Oranı 

𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐵𝑎ğ𝚤𝑚𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟 − 𝐻𝑎𝑧𝚤𝑟 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟 

𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟
 

Bu oran kısa vadeli borçların hazır değerler ile ödendikten sonra kalan kısa vadeli borçların 
ödenebilmesi için stokların yüzde kaçının satılarak paraya dönüşmesi gerektiğini gösterir. (Yılmaz, 
2014: 790). Bu oranın 1 olması kısa vadeli borçların hazır değerler ile ödendikten sonra kalan kısa vadeli 
borçların ödenebilmesi için stokların %100’ünün satılması gerektiğini ifade eder. Dolayısıyla bu oranın 
1’in altında olması istenir. 
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3.4.  Stok Devir Hızı 

𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =
𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟
 

Stok devir hızı, stokların etkinliğini, yani ne kadar sürede üretim ve satışa dönüştüğünü gösterir. Stok 
devir hızının yüksek olması istenir. Bu oranın yüksek olması işletmede etkin bir stok yönetimi 
olduğunu, bu işletmenin rakiplerine karşı daha avantajlı durumda olduğu, işletmenin likiditesinin 
yüksek olduğu ve varlıkların daha etkin kullanıldığı anlamına gelir. ( Savcı, 2009, s. 218 ) 

3.5.  Finansal Kaldıraç Oranı 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝑎ç 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
 

Bu oran, işletmenin aktiflerinin ne kadarlık kısmının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Bu 
oranın %50 civarında olması normal karşılanabilir. Ancak yaşanan enflasyonun bilançoların pasif yapısı 
üzerindeki bozucu etkisi sonucu, ülkemizde bu oranın %70’ lere kadar çıktığı görülmektedir. Bunda 
ülkemizdeki sermaye kıtlığı ve borçlanmanın avantajlı olmasının rolü büyüktür. Ancak, borçlanma 
maliyetinin oldukça yüksek seyretmesi, bu durumu giderek ortadan kaldırmaktadır. ( Çabuk ve Lazol, 
1998, s. 193 ) 

3.6.  Öz Sermaye Ağırlık Oranı 

Ö𝑧 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
Ö𝑧 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
 

Bu oran varlıkların yüzde kaçının işletme sahip veya sahipleri tarafından finanse edildiğini gösterir. Bu 
rasyo, özellikle orta ve uzun süreli kredi verenlere bir işletmenin mali gücünü gösterir. Öz Sermaye 
Ağırlık Oranının göstermiş olduğu eğilim, bir işletmenin uzun süreli borç ödeme gücünü ortaya koyan, 
iyi bir ölçüdür. Bu oranın yüksek olması, işletmenin faiz yükünün göreli olarak düşük olduğunu ve 
uzun süreli borçlarını ödeyememe nedeniyle mali yönden sıkıntılı duruma düşmesi olasılığının az 
olduğunu gösterir. Batı ülkelerinde söz konusu oranın %50’ nin altına düşmesi, genellikle tehlike işareti 
olarak yorumlanır. Ancak ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde anılan oranın %40,  hatta daha düşük 
olmasını olağan karşılamak gerekir. ( Akgüç, 1995, s. 361 ) 

3.7.  Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ağırlık Oranı 

𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
 

Bu oran, işletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. 
Oranın yüksek olması, aktifin büyük bir bölümünün kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmiş 
olduğunu gösterir. Genelde üretim işletmelerinde, oranın 0.30’dan fazla olmaması arzulanır. Özellikle 
duran varlık grubunun, kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmesi hiç arzulanmaz. Aksi 
durumda, işletmenin net çalışma sermayesi negatif bir sayı olacağından, işletme faaliyetlerinin 
sürdürülmesinde üçüncü kişilerin baskısı altına girilmiş olunur. ( Akdoğan ve Tenker, 1997, s. 540 ) 

3.8.  Kısa Vadeli Finansal Borç / Kısa Vadeli Borç 

Kısa vadeli finansal borçların, kısa vadeli borçlar içerisindeki payını gösteren bir orandır. Finansal 
borçlar işletmeye faiz yükü getireceğinden, kısa vadeli finansal borçların ticari borçlardan fazla olması 
istenmeyen bir durumdur. 

3.9.  Ticari Borç ve Ticari Alacak Devir Hızı  

𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐵𝑜𝑟ç 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =
𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
 

Ticari borç devir hızı, ticari borçların yılda kaç defa ödendiğini gösterir. Bu oran, ticari alacak devir hızı 
ve süresi ile karşılaştırılarak değerlendirilmelidir. ( Çabuk ve Lazol, 1998, s. 198 )  

𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
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Ticari alacak devir hızı, kredili satışlardan doğan alacakların bir yıl içinde kaç kez tahsil edildiğini ve 
dolayısıyla alacakların tahsil kabiliyeti ve likiditesini gösterir. Orandaki artış daha az işletme 
sermayesinin alacaklara bağlandığını gösterir ve artış işletme lehine yorumlanır. ( Gücenme, 2000, s. 
113 ) 

4. Metodoloji 

Bu çalışmada, BİST’te faaliyet gösteren ve kâğıt ürünleri sektöründe yer alan firmaların kısa vadeli 
kredibilitesi, oran analizi yöntemiyle analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda BİST’te yer alan 9 adet 
firmanın 2015 - 2018 yılları arası verileri kullanılmıştır. Bu verilerden elde edilen oranların bir kısmı 
“finnet2000plus” programından alınmış, bir kısmı ise finansal tablolardan alınan rakamlarla 
hesaplanmıştır. 

Çalışmada kullandığımız BİST’te yer alan firmalar ve kodları aşağıdaki gibidir; 

Tablo 1. Kâğıt Ürünleri Sektöründe Yer Alan Firmalar ve Kodları 

KOD FİRMALAR 

ALKA ALKİM KÂĞIT 

BAKAB BAK AMBALAJ 

KAPLM KAPLAMİN 

KARTN KARTONSAN 

OLMIP OLMUKSAN – IP 

PRZMA PRİZMA PRESS MATBAACILIK 

SAMAT SARAY MATBAACILIK 

TIRE MONDİ TIRE KUTSAN 

VKING VİKİNG KÂĞIT 

Bu çalışmada Cari Oran, Asit-Test oranı, Stok Bağımlılık Oranı, Stok Devir Hızı, Finansal Kaldıraç 
Oranı, Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ağırlık Oranı, Kısa Vadeli Finansal Borç / Kısa Vadeli Yabancı 
Kaynak ile Ticari Borç ve Ticari Alacak Devir Hızı Oranları kullanılmıştır. 

5. Analiz  

5.1.  Cari Oran 

Tablo 2. Kâğıt Ürünleri Sektörü Cari Oranları 

ŞİRKETLER CARİ ORAN 
2015 2016 2017 2018/6 

ALKA 2,77 3,58 3,40 2,02 

BAKAB 1,37 1,39 1,11 1,26 

KAPLM 0,82 0,79 0,90 1 

KARTN 1,69 2,24 3,17 3,27 

OLMIP 1,72 1,60 1,31 1,52 

PRZMA 10,03 6,40 4,80 4,94 

SAMAT 1,61 1,11 1,23 1,28 

TIRE 1,02 0,91 0,95 0,97 

VKING 0,57 0,52 0,61 0,66 

SEKTÖR ORTALAMASI 2,4 2,06 1,94 1,88 

 

Cari oran işletmelerin kısa vadeli kredibilitesini ölçmekte kullanılan oranlardan biri olup, gelişmekte 
olan ülkelerde bu oranın 1.5 olması yeterli kabul edilmektedir. Analizini yaptığımız kâğıt ürünleri 
sektöründe, sektör ortalaması yıllar itibarı ile sırasıyla 2.4 - 2.6 - 1.94 ve 1.88 olarak gerçekleşmiştir. 
Ancak şirket Cari Oranları incelendiğinde örneğin 2015 yılı için PRZMA kodlu şirketin 10.03’ lük bir 
Cari Orana sahip olması, sektör ortalamasının 2.4 gibi yüksek bir oranda çıkmasına sebep olmuştur. En 
yüksek ve en düşük Cari Oranlara sahip iki firma olan PRZMA ve VKİNG’e ait oranlar çıkarılarak 
yapılan yeni hesaplama sonucunda sektör ortalamasının 1.57 olduğu görülmektedir. Aynı şekilde 
yapılan hesaplama neticesinde 2016, 2017 ve 2018 yılları Cari Oran’ları ise 1.66 - 1.72, ve 1.62 olarak 
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bulunmuştur. Sektörde yer alan firmaların 2015 yılı Cari Oran’larına genel olarak baktığımızda ALKA, 
KARTN, OLMIP ve SAMAT kodlu şirketlerin Cari Oran’larının yeterli olduğu, kısa vadeli borçlarını 
ödemekte sıkıntı yaşamayacaklarını söylemek mümkündür. Ancak KAPLM, TIRE, ve VKING kodlu 
şirketlerin sektör ve gelişmekte olan ülkeler ortalamalarının altında olduğu görülmektedir. Bu 
şirketlerin kısa vadeli kredibilitelerinin cari oran bazında olumsuz olduğunu söylemek mümkündür. 
Kısa vadeli kredibilitedeki bu şirketlere ait olumsuz pozisyonun, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da devam 
ettiği görülmektedir. Ancak sektör ortalamaları bazında cari oranın likidite açısından yeterli olduğunu 
söylemek mümkündür. 

5.2.  Asit-Test Oranı ( Likidite Oranı ) 

Tablo 3. Kâğıt Ürünleri Sektörü Likidite Oranları 

ŞİRKETLER LİKİDİTE ORANI 
2015 2016 2017 2018/6 

ALKA 1,80 2,60 2,15 1,19 

BAKAB 0,70 0,76 0,68 0,81 

KAPLM 0,62 0,64 0,69 0,70 

KARTN 0,74 1,13 1,81 2,14 

OLMIP 1,23 1,17 0,95 1,07 

PRZMA 6,34 4,34 3,81 3,54 

SAMAT 0,48 0,27 0,26 0,23 

TIRE 0,70 0,71 0,70 0,70 

VKING 0,36 0,35 0,38 0,41 

SEKTÖR ORTALAMASI 1,44 1,33 1,27 1,20 

Asit- Test ya da diğer adıyla Likidite Oranı işletmelerin stokları olmaksızın geriye kalan dönen 
varlıklarıyla kısa vadeli yükümlülüklerini ne oranda ödeyebildiğini ölçmekte kullanılan bir orandır. 
Gelişmekte olan ülkelerde bu oranın 1’den büyük olması arzu edilir. Asit-Test Oranının 1’den küçük 
olması işletmelerin stoklarını satmadan kısa vadeli borçlarını ödeyemeyeceklerini ifade eder. Kâğıt 
ürünleri sektörünün Asit-Test Oranları yıllar itibarı ile incelendiğinde çoğu firmanın 1’in altında 
oranlara sahip olduğu görülmektedir. Sektörde yer alan ALKA, KARTN, OLMIP ve PRZMA dışında 
geriye kalan şirketlerin kısa vadeli borçlarını stokları olmadan ödemeleri mümkün değildir. Ancak Asit-
Test Oranı 1’in altında olan firmalar hakkında daha sağlıklı yorumlar yapabilmek için Stok Bağımlılık 
Oran’ına bakmak gerekir. 

5.3.  Stok Bağımlılık Oranı 

Tablo 4. Kâğıt Ürünleri Sektörü Stok Bağımlılık Oranları 

ŞİRKETLER STOK BAĞIMLILIK ORANI 
2015 2016 2017 2018/6 

ALKA -0,34 -1,22 -0,56 1,09 

BAKAB 1,91 2,07 2,41 1,88 

KAPLM 5,30 6,80 5,11 3,27 

KARTN 1,09 0,67 0,27 0,00 

OLMIP 2,05 2,49 2,71 2,57 

PRZMA 0,17 0,47 0,95 0,70 

SAMAT 1,01 1,18 1,03 0,95 

TIRE 3,56 4,93 4,19 3,86 

VKING 4,71 5,52 4,28 4,24 

SEKTÖR ORTALAMASI 2,16 2,55 2,27 2,06 

Stok Bağımlılık Oranı, kısa vadeli borçların Hazır Değerler ödendikten sonra, kalan kısa vadeli borçların 
ödenebilmesi için stokların yüzde kaçının satılarak paraya dönüşmesi gerektiğini gösterir. (Yılmaz, 
2014, s. 790 ) Bu oranın 1 olması Hazır Değerler ile kısa vadeli borçlar ödendikten sonra, geriye kalan 
kısa vadeli borçların stokların tamamının satılması durumunda ödenebileceğini ifade eder. Dolayısıyla 
bu oranın 1’ den küçük olması istenir. 2015 yılı rakamlarına göre stoklarına bağımlı olmayan iki firma ( 
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ALKA ve PRZMA ) görülmektedir. 2016 ve 2017 yıllarında bu iki firmaya ilave olarak KARTN kodlu 
firmanın eklendiği görülmektedir. Tüm yıllar itibarı ile kâğıt sektöründe yer alan firmaların büyük bir 
çoğunluğunun Stok Bağımlılık Oran’larının 1’den büyük olduğu ve sektör ortalamasının yine 1’den 
büyük olduğu aşikardır. Ayrıca ALKA, KARTN, OLMIP ve PRZMA dışında geriye kalan şirketlerin 
Asit-Test oranlarının 1’altında olduğu dikkate alındığında, kâğıt ürünleri sektöründe yer alan 
firmaların kısa vadeli borçlarını ödemekte stoklarına bağımlı olduğu ifade edilebilir. Bunun doğal bir 
sonucu olarak adı geçen firmaların kredibilitelerinin bu durumdan olumsuz etkileneceği ifade 
edilebilir. 

5.4.  Stok Devir Hızı  

Tablo 5. Kâğıt Ürünleri Sektörü Stok Devir Hızları 

ŞİRKETLER STOK DEVİR HIZI 
2015 2016 2017 2018/6 

ALKA 4,75 5,67 5,27 4,88 

BAKAB 4,82 4,91 4,35 4,08 

KAPLM 11,12 10,37 8,86 7,77 

KARTN 4,71 4,27 6,76 6,43 

OLMIP 6,15 7,06 6,52 6,54 

PRZMA 2,85 1,61 2,06 2,35 

SAMAT 1,72 1,58 1,37 1,09 

TIRE 6,45 7,41 7,10 6,38 

VKING 6,43 5,71 7,25 6,71 

SEKTÖR ORTALAMASI 5,44 5,40 5,50 5,14 

Stok Devir Hızı, firmaların stoklarını yılda kaç kez satışa dönüştürdüğünü gösteren bir orandır. Bu 
oranın sektör ortalamasına yakın veya sektör ortalamasından yüksek olması arzu edilir. 2015 yılı 
rakamlarına bakıldığında 3 firmanın ( ALKA, BAKAB, KARTN ) sektör ortalamasına yakın, 4 firmanın 
( KAPLM, OLMIP, TIRE, VKING ) sektör ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Bu ise 
firmaların stoklarını satışa dönüştürmekte sorun yaşamadıkları anlamına geleceği için kısa vadeli 
kredibiliteyi olumlu yönde etkileyecektir. 2016, 2017, 2018 yıllarında da yukarıdaki firmalar için aynı 
durum söz konusu iken, analizini yaptığımız tüm yıllarda 2 firmanın ( PRZMA ve SAMAT ) stok devir 
hızlarının sektör ortalamasının önemli oranda altında olduğu görülmektedir. Ayrıca sektör 
ortalamasına yakın olmakla birlikte ALKA,  BAKAB ve KARTN firmalarının stok devir hızlarının sektör 
ortalamalarının altında olduğu görülmektedir. Bu ise söz konusu firmaların kısa vadeli kredibilitesini 
olumsuz yönde etkileyecektir. Genel olarak Asit-Test oranlarının 1’in altında, Stok Bağımlılık 
Oranlarının ise 1’in üstünde oldukları dikkate alındığında sektörde yer alan tüm firmaların stok devir 
hızlarını artıracak önlemler alması gerektiği söylenebilir. Aksi taktirde kısa vadeli finansal kaynak 
bulmakta sıkıntılar yaşanabilecektir.  

5.5.  Finansal Kaldıraç Oranı 

Tablo 6. Kâğıt Ürünleri Sektörü Finansal Kaldıraç Oranları 

ŞİRKETLER KALDIRAÇ ORANI 

2015 2016 2017 2018/6 

ALKA 33,39 27,12 27,32 44,78 

BAKAB 58,56 62,99 62,13 64,63 

KAPLM 80,58 81,16 67,16 69,81 

KARTN 21,58 19,20 16,67 17,92 

OLMIP 40,84 46,34 60,04 54,96 

PRZMA 5,65 9,39 12,52 11,89 

SAMAT 68,98 70,46 73,78 74,18 

TIRE 60,22 66,49 70,62 70,52 

VKING 90,68 99,82 84,84 91,78 

SEKTÖR ORTALAMASI 51,16 53,66 52,79 55,61 
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Finansal Kaldıraç Oranı, işletmenin aktifleri üzerindeki, işletmeye borç verenlerin hakkını gösteren bir 
oran olup, gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun da etkisiyle bu oranın %70’ lere çıktığı görülmektedir. 
( Çabuk ve Lazol, 1998, s. 193 ) Her ne kadar %70’ lik bir oran yabancı kaynakların öz kaynaklardan 
fazla olması anlamına gelse de gelişmekte olan işletmelerin büyümesi borçlanmak suretiyle 
gerçekleşmektedir. Bu durum dikkate alınarak 2015 yılında KAPLM, SAMAT ve VKİNG firmalarının 
%70’ in üzerinde bir orana sahip oldukları ve kredibilitelerinin oldukça zayıf olduğu görülmektedir. 
BAKAB ve TIRE firmalarının negatif sınıra yakın olduğu, diğer işletmelerin ise genellikle 
kredibilitelerinin yeterli olduğu gözlemlenmiştir. 2016 yılında KAPLM, SAMAT ve VKING firmalarının 
yine olumsuz kredibiliteye sahip oldukları, diğerlerinin ise kredibilitelerinin yeterli olduğu 
görülmüştür. 2017 ve 2018 yıllarına bakıldığında sektördeki 3 firmanın ( SAMAT, TIRE, VKING ) 
olumsuz, diğerlerinin ise yeterli ya da sınıra yakın kredibiliteye sahip oldukları görülmektedir. Sektör 
ortalamalarının yıllar itibarı ile yaklaşık %53 olduğu dikkate alındığında, %50’nin altında Finansal 
Kaldıraç Oranına sahip olan firmaların diğer firmalardan daha uygun şartlarda borç bulma imkânına 
sahip oldukları söylenebilir. Ancak Finansal Kaldıraç Oranı, işletmenin tüm borçlarının kredibilitesini 
ölçen bir oran olduğundan kısa vadeli kredibiliteleri hakkında bir fikir sahibi olmak için kısa vadeli 
yabancı kaynakların toplam kaynaklara veya toplam yabancı kaynaklara oranlarına bakmak 
gerekmektedir. 

5.6.  Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ağırlık Oranı 

Tablo 7. Kâğıt Ürünleri Sektörü Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ağırlık Oranı 

ŞİRKETLER KVYK / TOPLAM KAYNAKLAR 
2015 2016 2017 2018/6 

ALKA 26,99 22,51 24,24 42,17 

BAKAB 40,78 40,01 48,22 45,11 

KAPLM 73,92 77,57 62,12 62,79 

KARTN 19,44 16,29 14,37 14,99 

OLMIP 36,99 42,05 57,27 52,44 

PRZMA 4,88 8,04 10,32 9,70 

SAMAT 38,93 54,67 53,43 51,12 

TIRE 56,10 62,67 67,25 67,60 

VKING 43,54 59,02 46,69 50,57 

SEKTÖR ORTALAMASI 37,95 42,54 42,66 44,05 

Toplam Yabancı Kaynakların kendi bünyesindeki dağılımı söz konusu olduğunda uzun vadeli yabancı 
kaynakların kısa vadeli yabancı kaynaklardan fazla olması arzu edilir. Aynı zamanda sanayi 
işletmelerinde bu oranın genel bir kural olarak %33’ ü aşmaması gerektiği söylenebilir. Ancak 
gelişmekte olan ülkelerde firmalar daha çok kısa vadeli borç kullanmak zorunda kaldıklarından ve 
enflasyonunda etkisiyle bu oranın %50’ ye kadar olması normal kabul edilir. ( Akgüç, 1995, s. 363 ) 2015 
yılı rakamları dikkate alındığında kâğıt sektöründe yer alan firmalardan ikisi (KAPLM, TIRE ) hariç 
diğer firmaların ( ALKA, BAKAB, KARTN, OLMIP, PRZMA, SAMAT, VKING ) toplam kaynaklarının 
%50’ sinin altındaki kısmını kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse ettikleri görülmüştür. %50’ nin 
üzerinde kısa vadeli yabancı kaynaklarla borçlanan firma sayısının 2016 ve 2017 yılında dörde, 2018 
yılında ise beşe çıktığı görülmektedir. Yani genel olarak sektör kısa vadeli borçlanma yoluna gitmiştir. 
Her ne kadar çalışmamızda Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynaklar tablosuna yer 
vermemiş olsak da yapılan inceleme sonucunda bu oranın yıllar itibari ile genel olarak azalış eğiliminde 
olduğu görülmüştür. Ayrıca bu durum kâğıt sektöründeki firmaların çoğunluğunun kısa vadeli 
yabancı kaynak temininde finansal borçtan ticari borca doğru bir eğilime sahip oldukları görülmüştür. 
Bunun bir sonucu olarak firmaların kısa vadeli kredibilitelerine olumlu etkide bulunduğu söylenebilir.  
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5.7.  Kısa Vadeli Finansal Borç / Kısa Vadeli Yabancı Kaynak 

Tablo 8. Kâğıt Ürünleri Sektörü Kısa Vadeli Finansal Borç / Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Oranı 

ŞİRKETLER KISA VADELİ FİNANSAL BORÇ / KISA VADELİ BORÇ 
2015 2016 2017 2018/6 

ALKA 61,28 46,25 45,00 60,29 

BAKAB 10,63 22,94 22,48 11,25 

KAPLM 24,11 35,98 29,27 12,93 

KARTN 63,00 43,67 0,19 0 

OLMIP 38,83 27,77 26,04 16,45 

PRZMA 71,35 79,61 75,71 13,25 

SAMAT 32,95 45,02 20,31 16,07 

TIRE 45,09 50,72 44,15 51,13 

VKING 2,18 1,12 3,76 0,33 

SEKTÖR ORTALAMASI 38,82 39,23 29,66 20,19 

 

Finansal borçların işletmelere bir faiz yükü olacağından kısa vadeli borçlar içerisinde ticari borçların, 
finansal borçlardan fazla olması daha dengeli bir dağılımdır. 2015 yılı rakamları incelendiğinde Kısa 
Vadeli Finansal Borç / Kısa Vadeli Yabancı Kaynak oranlarının firmalar arasında farklı dağılımlara 
sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca Kısa Vadeli Finansal Borç / Kısa Vadeli Borç Oranı yüksek olan 
işletmelerin kredibilitesinin de diğer işletmelere göre daha düşük olacağı bilinen bir durumdur. Sektör 
ortalamasının yaklaşık %30 olduğu dikkate alındığında, sektör ortalamasından yüksek orana sahip olan 
firmaların ( ALKA, KARTN, PRZMA, TIRE )  bu oranı düşürmemeleri kısa vadeli kredibilitelerini 
artıracaktır. Bu firmalar dışında geriye kalan firmaların ( BAKAB, KAPLM, OLMIP, SAMAT, VKING ), 
sektör ortalamasının altında oranlara sahip olduğu görülmektedir. 2016 yılında genel olarak firmaların 
Kısa Vadeli Finansal Borç / Kısa Vadeli Borç oranlarının ve sektör ortalamasının arttığı, 2017 ve 2018 
yıllarında ise düştüğü görülmektedir. Örneğin KARTN kodlu firma 2018 yılında finansal borçlarını 
sıfırlamıştır. 2018 yılı itibari ile genel olarak firmaların sektör ortalamasının altında orana sahip 
oldukları dikkate, alındığında sektörde yer alan firmaların kredibilitelerinin yeterli olduğunu söylemek 
mümkündür. 

5.8.  Ticari Borç ve Ticari Alacak Devir Hızı 

Tablo 9. Kâğıt Ürünleri Sektörü Ticari Borç Devir Hızı 

ŞİRKETLER TİCARİ BORÇ DEVİR HIZI 
2015 2016 2017 2018/6 

ALKA 12,84 13,17 14,69 6,44 

BAKAB 3,35 3,05 2,81 1,40 

KAPLM 3,11 3,13 2,22 1,06 

KARTN 11,06 10,94 9,45 5,91 

OLMIP 5,14 4,48 2,81 1,55 

PRZMA 35,96 25,81 16,17 6,90 

SAMAT 3,56 4,11 1,89 1,04 

TIRE 3,50 3,14 2,83 1,82 

VKING 2,55 2,26 1,81 0,86 

SEKTÖR ORTALAMASI 9 7,78 6,07 2.99 
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Tablo 10. Kâğıt Ürünleri Sektörü Ticari Alacak Devir Hızı 

ŞİRKETLER TİCARİ ALACAK DEVİR HIZI 

2015 2016 2017 2018/6 

ALKA 6,98 5,95 9,60 1,88 

BAKAB 4,34 3,78 3,37 1,74 

KAPLM 3,64 3,10 2,73 1,63 

KARTN 6,69 7,18 8,47 4,53 

OLMIP 2,65 2,79 2,63 1,38 

PRZMA 1,61 0,98 1,02 0,25 

SAMAT 5,43 6,98 9,44 4,58 

TIRE 3,06 2,57 2,68 1,50 

VKING 5,54 5,38 5,03 3,10 

SEKTÖR ORTALAMASI 4,44 4,30 5,00 2,29 

 

Ticari Alacak Devir Hızı kullanılarak hesaplanan Ticari Alacak Devir Süre’lerine yıllar itibari ile 
bakıldığında sektör ortalaması 81, 84, 72 ve 157 gün olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde Ticari Borç 
Devir Süresi ise yıllar itibari ile 40, 46, 59 ve 120 gün olarak hesaplanmıştır. Ticari Alacak Devir Hızı 
“Net Satışlar”, Ticari Borç Devir Hızı ise “Satışların Maliyeti” rakamları kullanılarak hesaplama 
yapılmıştır. Aslında Ticari Alacak Devir Hızının “Kredili Satışlar” tutarı kullanılarak hesaplanması 
daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Ancak Kredili Satışlar tutarlarına ulaşmak mümkün 
olmadığından Net Satışlar kullanılarak Ticari Alacak Devir Hızı hesaplanmıştır. Her iki devir süreleri 
karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde Ticari Alacak Devir Süresinin, Ticari Borç Devir Süresinden 
daha küçük olması istenir. Ancak incelemesini yaptığımız kâğıt ürünleri sektöründeki birçok firmada 
durum tam tersi çıkmıştır. Bu ise kısa vadeli kredibilite açısından olumsuz yorumlanacak bir 
durumdur. 

6. Sonuç 

Bu çalışmada 2015 – 2018 yılları arası çeşitli oranlar kullanılarak, BİST’ te yer alan kâğıt ürünleri 
sektörünün oran analizi yöntemi ile kısa vadeli kredibilite analizi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Çalışma sonucunda ilk olarak likidite oranlarından Cari Oran ve Asit-Test Oran’ı ve bunlarla ilişkili 
olarak Stok Bağımlılık Oran’ı incelenmiştir. Cari Oranı yetersiz ve yeterli firmalar olmakla birlikte, 
sektör ortalaması bazında bakıldığında Cari Oran’ın yeterli olduğu görülmüştür. Asit-Test Oranı 
bazında yıllar itibari ile birçok firmanın 1’ in altında orana sahip oldukları dolasıyla Stok Bağımlılık 
Oranı ile ilişkilendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Stok Bağımlılık Oran’ının incelenmesi ile sektördeki 
birçok firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme konusunda stoklarına bağımlı oldukları sonucuna 
varılmıştır. Bu durum sektördeki firmaların kısa vadeli kredibilitelerinin zayıf olduğunu 
göstermektedir. 

Stok Devir Hızı Oran’larına bakıldığında yıllar itibari ile birçok firmanın sektör ortalamasının üstünde 
devir hızlarına sahip oldukları, yani stoklarını satmakta sıkıntı yaşamadıkları görülmektedir. Ancak 
bununla bağlantılı olarak Ticari Alacak ve Ticari Borç Devir Süre’leri karşılaştırıldığında, Ticari Borç 
Devir Süre’lerinin Ticari Alacak Devir Süre’lerinden daha küçük olması olumsuz bir durumdur. Stok 
Devir Hızı ile Ticari Alacak ve Borç Devir Süre’leri ile birlikte değerlendirildiğinde, firmaların stoklarını 
satmakta sıkıntı yaşamadıkları ancak geç tahsilat nedeniyle borçlarını ödemekte sıkıntı 
yaşayabileceklerini söylemek mümkündür.  

Finansal Kaldıraç Oranı ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ağırlık Oranları bazında birkaç firma hariç 
genel olarak firmaların ilk etapta yeterli oranlara sahip oldukları görülmüştür. Kâğıt ürünleri 
sektöründeki firmalar genel olarak kısa vadeli borçlanmayı tercih etmiştir. Ayrıca 2015’ten 2018’e kadar 
olan dönemde kısa vadeli yabancı kaynak finansmanında, finansal borçlardan ticari borçlara doğru bir 
eğilim olduğu tespit edilmiştir.  
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Tüm oranlar, tüm firmalar ve tüm zaman aralığı dikkate alındığında kâğıt ürünleri sektöründeki 
firmaların genel olarak negatif sınıra yakın kısa vadeli kredibiliteye sahip oldukları, kısa vadeli 
borçlarını ödemede stoklarına büyük ölçüde bağımlı oldukları tespit edilmiştir. 

Kâğıt ürünleri sektöründe yer alan firmalardan kısa vadeli kredibilitesi zayıf olanların öncelikle stok 
devir hızlarını artıracak önlemler almaları gerektiğine inanmaktayız. Bu doğrultuda işletmeler 
tarafından satışı artıcı politikalar geliştirilmeli ve/veya satışların maliyeti azaltılmalıdır. Stok devir 
hızının artırılması stok bağımlılık oranını azaltacak ve borçların ödenmesinde işletmelere pozitif katkı 
sağlayacaktır. Bu durum aynı zamanda finansal yapı oranlarına ve işletmelerin kısa vadeli 
kredibilitelerine pozitif yönde yansıyacaktır.  
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BİLDİRİ NO 78: BİR PLANLAMA ARACI OLARAK FAALİYET TABANLI 
BÜTÇELEME 

Doç. Dr. Mustafa KIRLI78; Öğr. Gör. Dr. Tekmez KULU79; Öğr. Gör. Faruk ÖZBAY80 

Özet 

Son yıllarda yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler, işletmelerin üretim sistemlerinin teknoloji 
yoğun olarak yapılanmasına yol açmıştır. Eskiye oranla başta üretim fonksiyonu olmak üzere tüm 
işletmecilik fonksiyonlarında teknolojinin çok yoğun kullanılması, işletmelerin duran varlık 
yatırımlarını arttırmalarına neden olmuştur. Bu yeni üretim ve faaliyet ortamında, işletmelerin toplam 
maliyetleri içerisinde sabit maliyetlerin ve genel üretim giderlerinin payı artmıştır. Geleneksel 
maliyetleme ve bütçeleme yöntemleri, bu gelişmeler karşısında yetersiz kalmıştır. Geleneksel 
maliyetleme ve bütçeleme yöntemlerinin eksikliklerini ortadan kaldırmak amacıyla faaliyet tabanlı 
yönetim modelleri geliştirilmiştir. Faaliyet tabanlı yönetim yaklaşımı içerisinde yönetim muhasebesini 
ilgilendiren en önemli iki yöntem, faaliyet tabanlı maliyetleme ve faaliyet tabanlı bütçeleme 
yöntemleridir. Çalışmamızın temel konusu olan faaliyet tabanlı bütçeleme, geleneksel bütçeleme 
yaklaşımlarının, teknoloji yoğun olarak yapılanan üretim işletmelerinde; artık etkinliğini yitirmesi 
sonucu geliştirilen bir yöntemdir. Faaliyet tabanlı bütçeleme yönteminde, işletmenin gerçekleştireceği 
faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli olan kaynaklar esas alınarak bütçeleme yapılarak işletme 
kaynaklarının optimum düzeyde etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Faaliyet Tabanlı Yönetim, Geleneksel Bütçeleme Yaklaşımı, Faaliyet Tabanlı 
Bütçeleme. 

Jel Kodları  : M21, M41. 

 

ACTIVITY BASED BUDGETING AS A PLANNING TOOL 

Abstract 

The economic and technical developments that have taken place in recent years have led to the 
establishment of technology-intensive production systems of enterprises. The fact that technology is 
used extensively in all business functions, especially the production function, in comparison to the old, 
has caused the enterprises to increase investments in fixed assets. In this new production and operating 
environment, the fixed costs and manufacturing overhead costs have increased in the total costs of the 
enterprises. Traditional costing and budgeting methods are insufficient against these developments. 
Activity-based management models have been developed to eliminate the shortcomings of traditional 
costing and budgeting methods. In the activity-based management approach, the two most important 
methods that interest management accounting are activity-based costing and activity-based budgeting 
methods. Activity-based budgeting, which is the main topic of our work, is a method developed after 
traditional budgeting approaches are not no longer effective in technology-intensive production 
enterprises. In activity-based budgeting method, it is aimed to use the operating resources efficiently at 
the optimum level by budgeting on the basis of the activities to be performed and the resources required 
for these activities. 

Key Words      : Activity-Based Management, Traditional Budgeting Approach, Activity-Based 
Budgeting. 

Jel Codes   : M21, M41. 

1. Giriş  

Küreselleşmenin etkisinin ve teknolojik gelişmelerin çarpıcı bir hıza uluşmasıyla işletmeler arasındaki 
rekabet çok yoğun bir şekilde yaşanmaya başlamıştır. İşletmeler, rekabet avantajı elde edebilmek için 
bir yandan ürettikleri mamul ve hizmetlerin kalitesini arttırmak; diğer yandan da maliyet kontrolü ve 

                                                        
78 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, +90 236 768 33 44, mustafa.kirli@cbu.edu.tr(Yazışma yapılacak yazar) 
79 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, +90 236 768 33 44, tekmez.kulu@cbu.edu.tr 
80 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, +90 236 768 33 44, faruk.ozbay@cbu.edu.tr 

mailto:mustafa.kirli@cbu.edu.tr
mailto:tekmez.kulu@cbu.edu.tr
mailto:faruk.ozbay@cbu.edu.tr


IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

145 

  

buna bağlı bir rekabetçi fiyatlama yapmak zorundadır. İşletmenin fiyatlama kararlarındaki en önemli 
unsur olan maliyetler, kontrol edilmeli ve mümkün olduğu kadar düşürülmelidir. 

İşletmelerin önemli bir planlama aracı olarak gördükleri bütçeler sayesinde karar mekanizmaları ve 
kontrol süreçleri işletilmektedir. Ancak sadece finansal unsurları içeren geleneksel bütçeleme anlayışı, 
yaşanan gelişmeler karşısında yetersiz kalmakta ve işletmelerin bütçelemeden beklentilerini 
karşılayamamaktadır.  

Faaliyet tabanlı bütçeleme, işletmeler açısından gelecek dönem için hedeflerin belirlenip planlamanın 
yapılabilmesi, belirlenen hedefler ile gerçekleşen durumların karşılaştırılıp denetimin 
gerçekleştirilebilmesi ve maliyetlerin izlenip kontrol altında tutulabilmesi için stratejik bir öneme sahip 
olan bütçeleme sürecinde; geleneksel bütçeleme anlayışının yetersizliği ve eksikliklerini giderme adına 
geliştirilmiş bir yöntemdir. 

Temeli faaliyet tabanlı maliyetleme olan faaliyet tabanlı yönetim anlayışının, bütçeleme ve kontrol 
süreçlerine yansıması olan faaliyet tabanlı bütçeleme; bütçeleme süreçlerinde finansal unsurların 
yanında operasyonel unsurlara da yer vermektedir. Çalışmamıza konu olan faaliyet tabanlı bütçeleme, 
çalışmamızda teorik olarak incelenecek; bir planlama aracı olarak faaliyet tabanlı bütçelemenin, 
bütçeleme süreçlerine getirdiği yenilikler, üstün ve zayıf yönleriyle ortaya konacaktır. 

2. Faaliyet Tabanlı Yönetim 

Faaliyet tabanlı yönetim, işletmelerin sahip oldukları kaynakları; daha etkin kullanarak üretim 
sonucunda daha fazla çıktı elde etmeyi amaçlayan bir yönetim modeli olarak tanımlanabilir (Cooper ve 
Kaplan, 1991: 277). Faaliyet Tabanlı Yönetim, işletmelerde faaliyet temelli bir yönetim tarzını 
benimseyerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla, üretilen çıktıların meydana getirdiği katma değeri 
ve işletme kârlılığını arttırmayı amaçlayan bir yönetim modeli olup; faaliyet tabanlı maliyetlemenin 
yönetime sunduğu maliyet bilgilerini kullanmaktadır (Karcıoğlu ve Binboğa, 2010: 2). Faaliyet Tabanlı 
Yönetim’in özellikleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Karacan, 2003: 109): 

• Faaliyet Tabanlı Yönetim, bir yönetim modeli olmasının yanında bir yönetim sürecini de ifade 
etmekte olup; işletmelerde yöneticiler, bu sürecin sağladığı bilgileri işletmenin faaliyetlerini ve 
iş süreçlerini yönetmede kullanmaktadır. 

• Bir yönetim süreci olarak Faaliyet Tabanlı Yönetim’den elde edilen bilgilerin, işletmenin 
faaliyetlerini ve iş süreçlerini yönetmede kullanılmasının yanı sıra; bu bilgiler mamul hatları, 
üretim yatırımları, pazar bölümleri ve müşteri ilişkilerinin yönetimi gibi işlevsel ve stratejik 
kararlarda da kullanılmaktadır. 

• Bir yönetim süreci olarak Faaliyet Tabanlı Yönetim’den elde edilen bilgiler, tek başına işletme 
kârlılığını arttırmayı ve işletmenin iş süreçlerini iyileştirip geliştirmeyi sağlayamaz. İşletme 
yöneticileri, Faaliyet Tabanlı Yönetim’in hedeflediği amaçları gerçekleştirmeğe uygun bir örgüt 
yapısını kurmalıdır. 

İşletmenin ürettiği mamul ve hizmetlerin üretim maliyetlerini belirlemenin yanında, Faaliyet Tabanlı 
Yönetim; işletmenin faaliyetlerinin ve iş süreçlerinin performansını arttırmayı, maliyetlerin 
azaltılmasını, işletmenin uygulamaya koymayı düşündüğü projeleri analiz etmeyi ve yönetmeyi, diğer 
işletmelerle kıyaslama yapmayı, toplam kalite yönetimine katkı yapmayı, pazarlama karması 
kararlarında yardımcı olmayı ve bütçe çalışmalarına katkı sağlamayı da amaçlamaktadır (Karaca, 2008: 
53-54). 

3. Faaliyet Tabanlı Bütçelemenin Kavramsal Temelleri 

3. 1. Faaliyet Tabanlı Bütçelemenin Tanımı 

Faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi ile işletmelerde benimsenmeye başlanan faaliyet tabanlı yönetim 
anlayışı, işletmelerin bütçeleme süreçlerinde de kendine yer bulmuş ve işletmeler bütçelerini 
gerçekleştirecekleri faaliyetleri baz alarak düzenleme yoluna gitmişlerdir. Geleneksel bütçeleme 
yaklaşımının temelini oluşturan fonksiyonel esaslı hareket tarzı yerine, faaliyet temelli hareket tarzını 
benimseyen faaliyet tabanlı bütçeleme uygulanmaya başlanmıştır. 
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Faaliyet tabanlı bütçeleme, “modern bütçelemenin kavramsal yapısı ve geleneksel bütçelerin 
yetersizlikleri gözden geçirildikten sonra, etkili bir kâr planlaması ve bütçeleme yönteminin karşılamak 
zorunda olduğu yönetim amaçları üzerinde yoğunlaşarak” yapılandırılmış ve geliştirilmiştir (Türk, 
2000: 43). Faaliyet tabanlı bütçeleme, “gelecek dönemde işletme bölümlerinin kaynak ihtiyaçlarını tespit 
etmek, mamul ve hizmetlerin satılması için gerekli olan faaliyetlerin öngörülmüş maliyetlerini kullanan 
bir harekat planı” olarak tanımlanabilir (Yılmaz ve Coşkun, 2012: 242). Bir başka tanıma göre, faaliyet 
tabanlı bütçeleme, “işletmelerdeki mevcut bir planın bir parçası olarak, süreçlerdeki iş yükü ve kaynağa 
olan ihtiyacın tahmin edilmesinde faaliyetler ve etkenler arasındaki ilişkiyi kullanan bir bütçeleme 
anlayışı” olarak tanımlanabilir (Kaygusuz, 2003: 110). Ayrıca şu da belirtilmelidir ki geleneksel maliyet 
muhasebesi yaklaşımında sabit maliyet olarak nitelendirilen bir kısım maliyetlerin, faaliyet tabanlı 
bütçeleme yaklaşımında değişken olarak değerlendirilmesi ve ona göre hareket edilmesi; faaliyet 
tabanlı bütçelemeyi işletmeler açısından önemli bir planlama aracı haline getirmiştir (Öker, 2003: 80). 

3. 2. Faaliyet Tabanlı Bütçelemenin Amaçları 

Faaliyet tabanlı bütçelemenin temel amacı, bir işletmede gerçekleşen operasyonel özelliğe sahip işlemler 
ile finansal özelliğe sahip işlemler arasında bir bağ oluşturup işletmenin gelecek dönem için tahmin 
ettiği iş yükünü baz alarak; işletmenin performansını iyileştirmek ve stratejik hedeflerini 
gerçekleştirmek üzere işletmenin planlama ve bütçeleme süreçlerini faaliyet tabanlı yönetim modeline 
entegre ederek,  işletmenin finansal nitelikte ve finansal nitelikte olmayan tüm kaynak ihtiyaçlarını 
yansıtan plan ve bütçelerini hazırlamaktır (Yılmaz ve Coşkun, 2012: 242).  

Faaliyet tabanlı bütçelemenin yukarıda belirtilen temel amacının yanında diğer amaçları da aşağıdaki 
gibi ifade edilebilir (Zengin ve Şen, 2014: 267-268): 

• İşletmenin mamul maliyet yapılarını daha doğru bir şekilde anlayıp analiz etmek, 

• Mamul maliyelerinin oluşmasında rol oynayan faaliyetleri belirleyerek, işletmenin kaynak 
maliyetlerinin bütçelenmesine, kontrolüne ve yönetimine yardımcı olmak, 

• Maliyetler, faaliyetler ve maliyet objeleriyle ilgili olarak yöneticilere anlamlı ve nicelik olarak 
fazla veriler sağlayarak, yöneticilerin karar alma sürecinde bu verilerden yararlanarak, daha 
sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olmak ve 

• Mamul maliyet tahminlerini rasyonel bir şekilde yapabilmektir. 
 

3. 3. Faaliyet Tabanlı Bütçelemenin Özellikleri 

Faaliyet tabanlı bütçeleme, işletmelere stratejik karar süreçlerinde karar almalarında ve hedeflerini 
gerçekleştirmelerinde yardımcı olmaktadır. Faaliyet tabanlı bütçeleme, geleneksel bütçeleme 
yaklaşımının tersine; işletme faaliyetlerinin, işletme kaynaklarını kullanarak işletmede maliyetlerin 
meydana gelmesini dikkate aldığından planlama ve denetim süreçlerinde işletmelere önemli bir destek 
sağlamaktadır. Faaliyet tabanlı bütçeleme, katma değer meydana getirmeyen ya da düşük katma değere 
sahip faaliyetleri mümkün olduğu kadar azaltma yoluna giderek, işletmede faaliyetlerin etkinliğini ve 
verimliliğini arttırıp maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Faaliyet tabanlı bütçeleme; 
işletmelerde iş süreçlerine, maliyetlerin oluşumuna ve iş görenlere farklı bir bakış açısı ile yaklaşarak 
stratejik yönetimin önemli bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır (Yılmaz ve Coşkun, 2012: 244).  

Faaliyet tabanlı bütçelemenin özellikleri aşağıda maddeler halinde ifade edilmiştir (Zengin ve Şen, 2014: 
268): 

• Maliyet merkezlerinin kaynaklarını planlamaya odaklanır, 

• Kaynaklardan daha çok iş süreçlerine ve faaliyetlere odaklanır, 

• İş süreçlerindeki faaliyetlerin eş zamanlı olarak yerine getirilmesini ve faaliyetlerin gelişimini 
sağlar, 

• Müşteri ihtiyaçlarının öğrenilmesini gerektirir, 

• Üretim sürecinin çıktıları olan mamul ve hizmetlerde istikrarı yakalayabilmeye ve faaliyetlerde 
istikrarlı performansı yakalamaya çalışır, 

• Hangi faaliyetlerin nasıl yürütüldüğüne ve iş yüküne odaklanır. Ayrıca kaynakların 
faaliyetlerin sonuçları olduğunu kabul eder, 
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• İşletmenin bütçeleme süreci ile stratejik amaçlarını bağdaştırır, 

• Faaliyet ve süreç analiziyle maliyet gelişim fırsatlarını tanımlar, 

• Uzun vadede işletmenin hissedarlarının elde edeceği değeri maksimize edecek ve ayrıca 
rekabet avantajı yaratacak gerçekçi tahminler sunar, 

• Kontrol amacına yönelik olarak finansal ve finansal olmayan performans hedeflerini oluşturur 
ve etkin kontrol imkânı sağlar, 

• Sürekli gelişimi sürdüren ve kontrol eden katılımcı bir süreç öngörür, 

• Çalışanlara yapmış oldukları faaliyetleri ile ilgili, karar alma ve sorumluluk üstlenme imkânı 
sunar. 

3. 4. Faaliyet Tabanlı Bütçeleme ile Geleneksel Bütçeleme Yaklaşımının Karşılaştırılması 

Faaliyet tabanlı bütçelemeyi, geleneksel bütçeleme yaklaşımı ile karşılaştırdığımızda; faaliyet tabanlı 
bütçelemenin geleneksel bütçeleme yaklaşımından farklı olarak, finansal bütçe düzenlenmeden önce 
operasyonel olarak uygulamaya dönük bir bütçenin düzenlenmiş olmasıdır (Karaca, 2008: 153-154). 
Geleneksel bütçeleme yaklaşımı, direkt olarak işletme fonksiyonlarıyla ilgili olup fiili harcamaları 
kontrol etmeye odaklanmakta iken; faaliyet tabanlı bütçeleme, işletmelerde iş süreçleri temelinde 
yoğunlaşmakta ve mamul maliyet yapısındaki değişimleri iş faaliyetleri bazında inceleyerek daha 
sağlıklı bir maliyet tahmini yapabilmektedir (Şahin, 2015: 144). Aşağıda Tablo-1’de faaliyet tabanlı 
bütçeleme ile geleneksel bütçeleme yaklaşımı ayrıntılı bir şekilde karşılaştırılmıştır: 

Tablo-1: Faaliyet Tabanlı Bütçeleme ile Geleneksel Bütçeleme Yaklaşımının Karşılaştırılması 

Geleneksel Bütçeleme Yaklaşımı Faaliyet Tabanlı Bütçeleme 

• Bütün işletme departmanları için ayrı ayrı 
kaynak planlaması yapılır. 

• Gelecek dönemin bütçesi için geçmiş dönemin 
gelir ve giderleri veri olarak alınır. Dolayısıyla 
geçmiş dönemin bütçe verimsizlikleri gelecek 
dönem de aktarılmış olur.  

• Maliyetlerin düşürülmesi, israf ve firelerin 
önlenmesi konusundaki fırsatları dikkate almaz. 

• İşletmenin departmanlarında iş yükü hacmi, 
farklılık göstermesine rağmen sabit kabul edilir. 

• Bütçe gider kalemleri, yönetim tarafından sabit 
bir yüzdeye dayalı olarak hesaplanır. 

• Bütçe gider kalemleri, kullanılan kapasite – 
kullanılmayan kapasite olarak değil; sabit – 
değişken olarak sınıflandırılıp dikkate alınır. 

• Bütçe gider kalemlerinin tutarları azaltmaya 
çalışmak hedeflenir, ancak bunun için nasıl bir 
yol izleneceği belirtilmez. 

• Nedenden çok sonuçlar üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. 

• İşletmenin tedarikçileri dikkate alınmaz. 

• İşletmenin gerçekleştireceği faaliyetlerin 
planlaması yapılır. 

• Maliyet merkezlerinin kaynaklarını 
planlamaya odaklanmaktadır. 

• İşletmenin iş süreçlerindeki faaliyetler eş anlı 
hale getirilerek faaliyetlerin etkinliği sağlanır. 

• Kaynaklara ve sonuçlara (mamul ve/veya 
hizmet) odaklanmaktadır. 

• Müşteri/tüketici ihtiyaçlarının öğrenilmesi 
amaçlanmaktadır. 

• Faaliyetler ile sonuçların (mamul ve/veya 
hizmet) performansları birbirleriyle tutarlıdır. 

• Bir iş yükünün faaliyetler tarafından nasıl 
gerçekleştirileceğine yoğunlaşmakta ve 
kaynakların faaliyetlerin sonuçları olduğu 
kabul edilmektedir. 

• Çalışanlar faaliyetleri gerçekleştirme 
sürecinde motive edilip yetkilendirilmektedir. 

• İşletmede verimliliğin sağlanması adına farklı 
senaryolar denenmektedir. 

• İşletmede faaliyetlerin izlenmesi ve kontrol 
edilmesi konusunda kolaylık sağlamaktadır. 

Kaynak: (Yılmaz ve Coşkun, 2012: 243); (Kaygusuz, 2003: 122); (Şahin, 2015: 146) 

3. 5. Faaliyet Tabanlı Bütçelemenin Üstün ve Zayıf Yönleri 

Günümüz işletmelerinde teknolojik olarak çok ileri bir nitelik kazanan iş süreçlerinde ve üretim 
ortamlarında geleneksel bütçeleme yaklaşımı yetersiz kalmakta, işletme yöneticilerine karar alma 
mekanizmalarında yardımcı olamamaktadır. Faaliyet tabanlı bütçeleme, geleneksel bütçeleme 
yaklaşımının eksikliklerini gidererek işletme verimliliğini ve etkinliğini arttırıp önemli bir planlama ve 
kontrol aracı olarak işletme yöneticilerine yardımcı olmaktadır. Faaliyet tabanlı bütçelemenin üstün ve 
zayıf yönlerine aşağıdaki alt başlıklarda değinilecektir. 
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3. 5. 1. Faaliyet Tabanlı Bütçelemenin Üstün Yönleri 

Günümüzde teknoloji yoğun üretim ortamının ve rekabetçi işletmecilik anlayışının hâkim olduğu 
işletmelerde, bir planlama aracı olarak faaliyet tabanlı bütçeleme; işletmelerin ihtiyaçlarına cevap 
verebilmektedir. Faaliyet tabanlı bütçelemenin sahip olduğu üstün yönler aşağıdaki gibi sıralanabilir 
(Doğan, 2016: 124): 

• Faaliyet tabanlı bütçeleme, işletmelere maliyet yapılarının daha iyi anlaşılmasına imkân 
tanımaktadır. 

• Faaliyet tabanlı bütçeleme, işletmelere ürettikleri mamul ve hizmetlerin maliyetlerini daha 
doğru ve sağlıklı bir şekilde tahmin etmelerine yardımcı olmaktadır. 

• Faaliyet tabanlı bütçelemenin sağladığı maliyet bilgileri sayesinde, yöneticiler işletme 
bölümleri arasındaki iletişimi güçlendirerek; işletmede bir değer zincirinin oluşmasını 
gerçekleştirmektedir. 

• Faaliyet tabanlı bütçeleme, işletme yöneticilerine karar alma süreçlerinde etkin bir planlama 
aracı olarak destek olmaktadır. 

• Faaliyet tabanlı bütçeleme, işletmelerin ürettikleri mamul ve hizmetlerin fiyatlama kararlarının 
verilmesinde; işletme yöneticilerine yardımcı olmaktadır. 

• Faaliyet tabanlı bütçelemenin işletme faaliyetleri ve bu faaliyetlerin kaynakları hakkında 
sağladığı bilgiler, işletmenin faaliyet merkezlerinin verimliliğini arttırmaktadır. 

• Faaliyet tabanlı bütçeleme, katılımcı özelliğiyle; işletme çalışanlarına, operasyon ile işletme 
stratejisi arasındaki bağın daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.  

• Faaliyet tabanlı yönetim süreci kapsamında, faaliyet tabanlı maliyetlemenin sağladığı verileri 
kullanarak faaliyet tabanlı bütçelerin hazırlanması; bu iki yöntem arasındaki bağı 
güçlendirmektedir. 

3. 5. 2. Faaliyet Tabanlı Bütçelemenin Zayıf Yönleri 

Faaliyet tabanlı bütçelemenin yukarıda değindiğimiz üstünlüklerinin yanı sıra bazı zayıf yönleri de 
mevcuttur. Aşağıda faaliyet tabanlı bütçelemenin zayıf yönleri belirtilmiştir (Karaca, 2008: 145-146): 

• İşletme yöneticileri ve çalışanları, faaliyet tabanlı bütçelemeden beklenen sonuçları yeteri  kadar 
önemli görmeyebilirler. 

• İşletmede etkin bir faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi kurulu ve işler durumda değilse faaliyet 
tabanlı bütçeleme sürecinin gerçekleştirilmesi zor olacaktır. 

• Faaliyet tabanlı bütçeleme sürecinin geleneksel bütçeleme süreçlerine oranla daha karmaşık bir 
yapısının olması, işletme çalışanlarında tedirginlik meydana getirebilir. 

• Faaliyet tabanlı bütçe, esnek bir yapıda hazırlanmamış ise bütçeyle ilgili dağıtılan maliyetler 
tartışma konusu olabilir. 

• Faaliyet tabanlı bütçeleme süreci zahmetli ve uzun uğraşları gerektirmektedir. 

• Faaliyet tabanlı bütçelerin hazırlanmasında veri olarak kullanılan işletme kayıtlarındaki olası 
hata ve eksiklikler, faaliyet tabanlı bütçelemeden beklenen sonuçları olumsuz etkileyecektir. 

4. Faaliyet Tabanlı Bütçeleme Uygulama Süreci 

Çalışmamızda, faaliyet tabanlı bütçeleme uygulama sürecinde CAM-I Kapalı Döngü Modeli esas 
alınacaktır. CAM-I Kapalı Döngü Modeli, Consortiumfor Advanced Manufacturing-International 
(CAM-I) tarafından geliştirilen ve “CAM-I Faaliyet Tabanlı Bütçeleme Kapalı Döngüsü (The CAM-I 
ABB ClosedLoop)” olarak da isimlendirilen bir faaliyet tabanlı bütçeleme modelidir (Doğan, 2016: 109). 

CAM-I Kapalı Döngü Modeli’ni esas alan faaliyet tabanlı bütçeleme uygulama süreci, 8 uygulama 
aşamasından oluşmaktadır. Bu 8 aşamanın ilk 4 aşaması operasyonel dengeye ulaşmak için gerekli 
aşamalar olup, son 4 aşaması ise finansal dengeye ulaşmak için gerekli aşamalardır (Karaca, 2008: 109). 

CAM-I Kapalı Döngü Modeli’ni esas alan faaliyet tabanlı bütçeleme uygulama sürecinin operasyonel 
dengeye ulaşmak için gerekli ilk 4 aşaması aşağıda özetlenerek ifade edilmiştir (Şahin, 2015: 118): 

• 1. Aşama: Gelecek bütçeleme döneminde üretilmesi planlanan tüm mamul unsurlarının üretim 
ve satış miktarlarına yönelik tahminlerin yapılması. 
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• 2. Aşama: Gelecek bütçeleme döneminde gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesi ve bu 
faaliyetlere ilişkin faaliyet kullanım oranlarının hesaplanması. 

• 3. Aşama: 2. Aşamada belirlenen faaliyetler için gerekli kaynak ihtiyacının belirlenmesi. 

• 4. Aşama: 3. Aşamada belirlenen kaynak ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılaştırılarak 
operasyonel dengenin sağlanması. 

CAM-I Kapalı Döngü Modeli’ni esas alan faaliyet tabanlı bütçeleme uygulama sürecinin finansal 
dengeye ulaşmak için gerekli son 4 aşaması aşağıda özetlenerek ifade edilmiştir (Şahin, 2015: 118): 

• 5. Aşama: Gelecek bütçeleme dönemi için ihtiyaç duyulan gerekli kaynak miktarlarının 
maliyetlerinin hesaplanıp finansal sonuçlara ulaşılması. 

• 6. Aşama: Faaliyet tabanlı olmayan maliyetlerin belirlenerek, bu maliyetlerin 5. Aşamada 
ulaşılan finansal sonuçlara eklenip toplam finansal sonuçların elde edilmesi. 

• 7. Aşama: 6. Aşamada ulaşılan toplam finansal sonuçların finansal hedeflerle karşılaştırılıp 
finansal dengenin sağlanması. 

• 8. Aşama: Bütçenin oluşturulması.  
5. Sonuç 

Geleneksel bütçeleme yaklaşımı, teknolojik gelişmelerle beraber işletmelerde üretim ortamının giderek 
çok daha teknoloji yoğun olarak yapılanması ve küreselleşmeyle beraber artan rekabet seviyesi 
karşısında; işletmelerin planlama ve denetim süreçlerinde işletmelerin bilgi ihtiyaçlarını karşılamada 
ve gereksiz kaynak ve kapasite kullanımının önüne geçilerek gereksiz faaliyetlerin önlenmesinde 
yetersiz kalmaktadır (Karaca, 2008: 262). Faaliyet tabanlı bütçeleme, geleneksel bütçeleme yaklaşımının 
bu yetersizlikleri karşısında geliştirilmiş bir yöntemdir. 

Faaliyet tabanlı yönetim anlayışının, bütçeleme sürecine yansıması olan faaliyet tabanlı bütçeleme; 
işletmelerin gelecek dönemde üreteceği mamul ve hizmetlere olan talebi karşılayabilmek için 
gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri ve bu faaliyetler için gerekli olan kaynak miktarının 
belirlenmesini sağlayarak maliyetlerin kontrol edilmesine imkân tanımaktadır (Doğan, 2016: 190). 

Faaliyet tabanlı bütçeleme, işletmelere karar alma mekanizmalarında bilgi desteği sağlayarak; 
bütçeleme sürecine finansal unsurların yanında operasyonel unsurları da dahil etmesi, gereksiz 
faaliyetleri önlemesiyle işletmelerde maliyet tasarrufu sağlayan bir planlama ve kontrol aracı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Faaliyet tabanlı bütçeleme, stratejik işletme yönetiminin önemli bir unsuru 
olarak; işletmelerin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında katkı sağlayıp optimal kaynak 
kullanımını gerçekleştirmektedir. 
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BİLDİRİ NO 79: TÜRKİYE EKONOMİSİ ORTA GELİR TUZAĞI’NDAN 
ÇIKMAK İÇİN NELER YAPMALI 

81Doç.Dr. Erdem HEPAKTAN; Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aracı82; 83Öğr.Gör.Uğur BİLGEN 

 

Özet 

Belli bir Kişi Başına Düşen Gelir düzeyine ulaşan bir ekonominin uzun süreli olarak bu gelir düzeyine 
çok yakın değerlerde sıkışıp kalması, “Orta Gelir Tuzağı” olarak tanımlanmaktadır. Orta Gelir 
Tuzağı’nda sıkışıp kalınan gelir düzeyinin, ne kadarlık bir geliri ifade ettiği önem kazanmaktadır. 
Türkiye, Dünya Bankası'nın yapmış olduğu sınıflandırmaya göre,  1960 - 2005 yılları arasında, düşük 
orta gelir grubunda yer alırken, 2006 yılından itibaren yüksek orta gelir grubuna geçmiştir. Sosyal 
güvenlik sistemi kapsamında yaşlı-bağımlı oranının yüksek olması, yatırımların sermayenin marjinal 
getirisinin düşük olduğu sektörlerde yoğunluk göstermesi ve yerel paranın reel değerinin düşük 
olması, söz konusu ülkenin orta gelir tuzağından kurtulma olasılığını düşürmektedir. Yüksek orta gelir 
grubundan, yüksek gelir grubuna yükselerek Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtulan ülkeler arasında, Güney 
Kore, Japonya ve İrlanda sayılabilir. ABD, gelişmiş Avrupa ülkeleri, Japonya, G.Kore ve Çin gibi sayılı 
ülke, yüksek gelir grubunda yer alan sayılı ülke arasındadır.  Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkışta eğitim 
büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla nitelikli işgücü ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle gelişmekte 
olan ülkelerde toplam nüfus içerisinde üniversitelerin temel bilimler ve uygulamalı mühendislik 
alanlarından mezun olanların oranı arttırılmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerde, nitelikli işgücü 
arttırılmakla birlikte, AR-GE harcamalarının GSYİH içerisindeki payları arttırılmalı, teknolojiye dayalı 
ürünlerin üretimi ve ihracatı arttırılmalı, kaliteli ve tüketici tercihlerini karşılayan katma değeri yüksek 
ürünler üretilmeli ve bu ürünlere dünya pazarında geniş bir talep oluşturulmalıdır.  
Anahtar Kelimeler : Milli Gelir, Orta Gelir Tuzağı, Gelişme 
Jel Kodlar  : P24, P29, F49 

WHAT SHOULD THE TURKİSH ECONOMY DO TO GET OUT OF THE MİDDLE İNCOME TRAP 

Abstract 

The fact that an economy that reaches a certain per capita income level is stuck in a value that is very 
close to this level of income for a long time is defined as the Middle Income Trap. It is important how 
much income is trapped in the Middle Income Trap. Turkey, according to the classification made by the 
World Bank, between 1960 and 2005, while in the lower middle income group, have passed into higher 
middle income group since 2006. The fact that the elderly-dependent ratio is high in the social security 
system, the investments, the concentration of the capital in the sectors with low marginal returns and 
the low real value of the local currency, reduce the probability of the country getting rid of the middle 
income trap. Among the countries that have risen from the high middle-income group to the high-
income group and have been freed from the Middle Income Trap, South Korea, Japan and Ireland can 
be counted. The United States, developed European countries, Japan, South Korea and China are among 
the few countries in the high income group. Education is of paramount importance when leaving the 
Middle Income Trap. Therefore, qualified labor force comes to the fore. Therefore, the proportion of 
graduates in basic sciences and applied engineering fields of universities should be increased in total 
population in developing countries. In developing countries, while increasing the skilled labor, the 
share of R & D expenditures in GDP should be increased, the production and export of technology based 
products should be increased, high value added products that meet the quality and consumer 
preferences should be produced and a wide demand should be created in the world market. 
Keywords: National Income, Middle Income Trap, Development 
JEL Classification Codes: P24, P29, F49 
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1. GİRİŞ  

Dünya Bankası’nın 2007 yılında yayımladığı “An East Asian Renaissance Ideas for Economic Growth” 
isimli raporunda “Orta Gelir Tuzağı” kavramı ilk defa kullanılmıştır. Söz konusu rapora göre, orta gelir 
düzeyindeki ülkelerin diğer ülkelere göre nispeten daha düşük bir büyüme gösterdikleri ve bu nedenle 
farklı bir şey yapmak zorunda oldukları, aksi taktirde düşük-orta gelirli ülkeler ile yüksek gelirli ülkeler 
arasında sıkışıp kaldıkları belirtilmektedir.  

Diğer bir deyişle, belli bir Kişi Başına Düşen Gelir düzeyine ulaşan bir ekonominin uzun süreli olarak 
bu gelir düzeyine çok yakın değerlerde sıkışıp kalması, “Orta Gelir Tuzağı” olarak tanımlanmaktadır. 
Orta Gelir Tuzağı’nda sıkışıp kalınan gelir düzeyinin, ne kadarlık bir geliri ifade ettiği önem 
kazanmaktadır.   

Dünya Bankası tarafından tanımlanan Orta Gelir Tuzağı kavramı, Atlas Metodu ile yerli para cinsinden 
Gayri Safi Milli Hasıla’nın dolara çevrilerek kişi başına bölünmesiyle elde edilen kişi başına gelir düzeyi 
ile karşılaştırılarak; "düşük, düşük orta, yüksek orta ve yüksek gelirli ülkeler" olmak üzere dörde 
ayrılmaktadır. (World Bank, 2015).  

Dünya Bankası’nın Atlas metoduyla yapmış olduğu ve 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle açıkladığı 
hesaplamalara göre, kişi başına GSMH'si 1005 dolar ve altı olan ülkeler ''düşük gelirli'', 1.005 dolar ve 
3.955 dolar arası "düşük orta gelirli", 3.956 dolar ve 12.235 dolar arası kişi başı GSMH'ye sahip olan 
ülkeler "yüksek orta gelirli", 12.235 dolar ve üzeri kişi başı GSMH'ye sahip olan ülkeler ise "yüksek 
gelirli" ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu hesaplamalar kapsamında Dünya genelindeki 214 
ülkeden 74 ülke yüksek gelirli, 55 ülke yüksek orta gelirli, 51 ülke düşük orta gelirli ve 34 ülke de düşük 
gelirli şeklinde sınıflandırılmaktadır (World Bank, 2018). 

Orta Gelir Tuzağı’nın belirlenmesi için başlangıçta kullanılan kriter, ABD’nin kişi başına düşen gelirinin 
% 20’si olarak kabul edilmekteydi. Söz konusu değer, 2000 yılı için 7.238 $, 2010 yılı için 9.662 $ ve 2017 
yılı için 11.900 $’dır.  

2. Dünya Ekonomileri ve Orta Gelir Tuzağı  

Yukarıda açıklanan Atlas Metodu’na göre Orta Gelir Tuzağı’nın belirlenmesindeki kritik değer, 2000 
yılında 9.265 $, 2010 yılında 12.275 $ ve 2017 yılında ise 12.235 $’dır. Yani kısaca, günümüzde yaklaşık 
olarak 4.000 ile 12.000 $ arasında sıkışmış olan ekonomiler için “Orta Gelir Tuzağı” ifadesi 
kullanılmaktadır.  

Tablo-1: Dünya Bankası’na Göre Ülkelerin Sınıflandırılması 

Ülke Sınıflandırması  Kişi Başına Gelir (US$) 

Düşük Gelirli < 1,005 

Düşük Orta Gelirli 1,006 - 3,955 

Yüksek Orta Gelirli 3,956 - 12,235 

Yüksek Gelirli > 12,235 

  Kaynak: World Bank 2018. 

Yüksek Orta Gelir düzeyinde sıkışıp kalan ülkelerin ekonomik büyümelerinde genel olarak bir 
yavaşlama görülmektedir.  

Orta Gelir Tuzağı’nın teorik temelleri, büyüme modellerine dayanmaktadır. Dünya Bankası tarafından 
2017 yılında yayımlanan “Dünya Kalkınma Raporu” kapsamında sürdürülebilir büyümeyi sağlamak 
ve orta gelir tuzağından kurtulmak için, yeniliği ve rekabeti esas alan bir büyüme modeline geçilmesi 
gerekliliği üzerinde durulmuştur (IMF, 2017).  
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Tho (2013), “Ekonominin Gelişim Süreci ve Orta Gelir Tuzağı” başlıklı çalışmasında kişi başına düşen 
milli gelir ile zaman arasındaki ilişkiyi, aşağıdaki şekil üzerinde açıklamaktadır. 

 

Şekil-1: Tho’ya Göre Ekonominin Gelişim Süreci ve Orta Gelir Tuzağı  

 

Şekil-1’e göre A ve B noktaları arası, yoksulluk tuzağındaki geleneksel toplumu ifade etmektedir. B ve 
C noktaları arası ise, kalkınmanın ilk aşamasını yani B noktasında tarıma dayalı bir ekonomiden sanayi 
ya da hizmete dayalı bir ekonomiye geçişi göstermektedir. C noktası ise, orta gelir seviyesine karşılık 
gelen bir noktadır. C noktasından, yüksek gelir düzeyini gösteren D noktasına geçilemeyip E noktasına 
doğru bir seyir izleniyorsa, işte bu durum orta gelir tuzağını ifade etmektedir. Yani ekonomi C 
noktasındayken ya D noktasına ya da E noktasına gidecektir. C noktasından D noktasına gidebilmenin 
temel sırrı, sürdürülebilir büyümenin devam ettirilebilmesidir (Tho, 2013, 4-5).  Sürdürülebilir 
büyümenin devam ettirilmesi, eğitim vb. altyapı yatırımlarına daha fazla kaynak ayrılması ile 
sağlanabilir.  

Tarımsal arazileri ve tarımsal üretimi arttırabilme imkanı olan bir ülke, düşük gelir grubundan orta 
gelir grubuna rahatlıkla çıkabilir. Ancak ülke, orta gelir grubuna yükseldikten sonra, sahip olduğu 
tarımsal arazileri ve hammaddeleri verimli kullandığından ve orta gelir düzeyine yükseldiğinden 
işgücü maliyetleri de yükselir. Bu nedenle yüksek gelir grubuna geçmesi için, çeşitli ar-ge çalışmalarının 
gerçekleşmesi ve teknolojik ürünlere yatırım yapılarak ülke ekonomisinin yükselmesi sağlanmalıdır. 
Dünya’da bu süreci başarıyla gerçekleştiren Japonya ve Güney Kore olmuş ve orta gelir düzeyinden üst 
gelir düzeyine geçerek Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtulmuşlardır.  

Günümüzde Orta Gelir Tuzağı’nda yer alan ülkeler arasında, Tayland, Filipinler, Malezya, Brezilya ve 
Türkiye sayılmaktadır. Söz konusu ülkelerin ortak ve tipik özelliklerini sıralayacak olursak, ilk olarak 
tasarrufların ve yatırımların düşük düzeyde kalması söylenebilir. Ayrıca imalat sanayinde gelişmenin 
sınırlı kalması, sanayide ürün çeşitlenmesinin sağlanamaması, emek piyasasının nitelikli emek gibi 
yeniliklere karşı direncinin kırılamaması, teknoloji-yoğun üretim yapısına geçilememesi, Ar-Ge 
yatırımlarının arttırılamaması, ihraç ürünleri arasında katma değeri yüksek ürünlerin ihracatının 
arttırılamaması, sermaye piyasalarının tam ve etkin kullanılamaması sayılabilir.   

Yüksek orta gelir grubundan, yüksek gelir grubuna yükselerek Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtulan ülkeler 
arasında, Güney Kore, Japonya ve İrlanda sayılabilir. ABD, gelişmiş Avrupa ülkeleri, Japonya, G.Kore 
ve Çin gibi sayılı ülke, yüksek gelir grubunda yer alan sayılı ülke arasındadır.  

Orta Gelir Tuzağından çabuk kurtulup Yüksek Gelir Grubuna yükselen bazı ülkelere ilişkin şunları 
söyleyebiliriz:  

➢ 1976 yılında Yüksek-Orta Gelir seviyesine ulaşan Hong Kong 7 yıl sonra 1983 yılında Yüksek 
Gelir seviyesine ulaşırken, bu dönemde yıllık ortalama büyüme hızı % 5,9 olmuştur.   

➢ 1968 yılında Yüksek-Orta Gelir seviyesine ulaşan Japonya 9 yıl sonra 1977 yılında Yüksek Gelir 
seviyesine ulaşırken, bu dönemde yıllık ortalama büyüme hızı % 4,7 olmuştur.   

➢ 1988 yılında Yüksek-Orta Gelir seviyesine ulaşan Kore 7 yıl sonra 1995 yılında Yüksek Gelir 
seviyesine ulaşırken, bu dönemde yıllık ortalama büyüme hızı % 6,5 olmuştur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

C E 

D 

B A 

Zaman 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

154 

  

Japonya ve Kore, Yüksek-Orta Gelir seviyesinden 10 yılın altında bir sürede Yüksek Gelir grubuna 
geçerken yıllık ortalama büyüme hızı yaklaşık %5’in üzerinde gerçekleşmiştir.  

Günümüzde Orta Gelir Tuzağı’nda yer alan ülkeler arasında, Tayland, Malezya ve Türkiye’ye ilişkin 
olarak da şunları söyleyebiliriz: 

➢ 1969 yılında Düşük-Orta Gelir seviyesine ulaşan Malezya 27 yıl sonra 1996 yılında Yüksek-Orta 
Gelir seviyesine ulaşırken, bu dönemde yıllık ortalama büyüme hızı % 5,1 olmuştur.   

➢ 1976 yılında Düşük-Orta Gelir seviyesine ulaşan Tayland 28 yıl sonra 2004 yılında Yüksek-Orta 
Gelir seviyesine ulaşırken, bu dönemde yıllık ortalama büyüme hızı % 4,7 olmuştur.   

➢ 1955 yılında Düşük-Orta Gelir seviyesine ulaşan Türkiye 50 yıl sonra 2005 yılında Yüksek-Orta 
Gelir seviyesine ulaşırken, bu dönemde yıllık ortalama büyüme hızı % 2,6 olmuştur.   

Günümüzde Orta Gelir Tuzağı’nda yer alan Bulgaristan ve Kosta Rika ile Türkiye’nin verileri 
paraleldir. Şöyle ki,  

➢ 1953 yılında Düşük-Orta Gelir seviyesine ulaşan Bulgaristan 53 yıl sonra 2006 yılında Yüksek-
Orta Gelir seviyesine ulaşırken, bu dönemde yıllık ortalama büyüme hızı % 2,5 olmuştur.   

➢ 1952 yılında Düşük-Orta Gelir seviyesine ulaşan Kosta Rika 54 yıl sonra 2006 yılında Yüksek-
Orta Gelir seviyesine ulaşırken, bu dönemde yıllık ortalama büyüme hızı % 2,4 olmuştur.   

Görüldüğü gibi Düşük-Orta Gelir seviyesinde en uzun süreyle kalan ülkeler; Kosta Rika, Bulgaristan 
ve Türkiye olmuştur.  

 

Tablo-2: Düşük Orta Gelir Grubundan Yüksek Orta Gelir Grubuna Geçen Bazı Ülkelere Ait Bilgiler 

Ülke Düşük-Orta Gelir 
Seviyesine 

Ulaşıldığı Yıl 

Yüksek-Orta Gelir 
Seviyesine 

Ulaşıldığı Yıl 

Düşük-Orta Gelir 
Seviyesinde 

Geçen Yıl 

Geçiş Döneminde 
Yıllık 

Ortalama Büyüme 
Hızı 

Çin 1992 2009 17 7,5 

Malezya 1969 1996 27 5,1 

G.Kore 1969 1988 19 7,2 

Tayvan 1967 1986 19 7,0 

Tayland 1976 2004 28 4,7 

Bulgaristan  1953 2006 53 2,5 

Türkiye  1955 2005 50 2,6 

Kosta Rika  1952 2006 54 2,4 

Umman  1968 2001 33 2,7 

Kaynak: Felipe vd., 2012, 30-38. 

Tablo-2’de görüldüğü üzere, Çin 17 yılda, Güney Kore ve Tayvan 19 yılda, diğer ülkelere kıyasla çok 
kısa bir sürede Düşük-Orta Gelir seviyesinden Yüksek-Orta Gelir seviyesine yükselmiştir. Buna karşın, 
Kosta Rika 54 yıl, Bulgaristan 53 yıl ve Türkiye 50 yılda bu süreci gerçekleştirebilmişler ve Düşük-Orta 
Gelir düzeyinde en çok kalan ülkeler olmuşlardır.  
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Tablo-3: Yüksek Orta Gelir Grubundan Yüksek Gelir Grubuna Geçen Bazı Ülkelere Ait Bilgiler 

Ülke Yüksek-Orta Gelir 
Seviyesine 

Ulaşıldığı Yıl 

Yüksek Gelir 
Seviyesine 

Ulaşıldığı Yıl 

Yüksek-Orta 
Gelir 

Seviyesinde 
Geçen Yıl 

Geçiş Döneminde 
Yıllık 

Ortalama Büyüme 
Hızı 

Hong Kong 1976 1983 7 5,9 

Japonya 1968 1977 9 4,7 

G. Kore 1988 1995 7 6,5 

Singapur 1978 1988 10 5,1 

Tayvan 1986 1993 7 6,9 

Avusturya  1964 1976 12 4,1 

Belçika 1961 1973 12 4,4 

Danimarka 1953 1968 15 3,3 

Finlandiya 1964 1979 15 3,6 

Fransa 1960 1971 11 4,4 

Almanya 1960 1973 13 3,4 

Yunanistan 1972 2000 28 1,8 

İrlanda  1975 1990 15 3,2 

İtalya 1963 1978 15 3,4 

Hollanda  1955 1970 15 3,3 

Norveç 1961 1975 14 3,5 

Portekiz 1978 1996 18 2,8 

İspanya 1973 1990 17 2,7 

İsveç 1954 1968 14 3,6 

Arjantin 1970 2010 40 1,2 

Şili 1992 2005 13 3,7 

İsrail 1969 1986 17 2,6 

Mauritus 1991 2003 12 4,0 

  Kaynak: Aydın ve Yalın, 2018, 677. 

Tablo-3’ten de görüldüğü üzere, Asya Kaplanları olarak da bilinen Tayvan, Singapur, Hong Kong ve 
Güney Kore en kısa sürede Yüksek-Orta Gelir seviyesinden Yüksek Gelir seviyesine ulaşan ülkeler 
olmuştur. Bu ülkeleri Japonya takip etmektedir. Asya Kaplanlarına ait önemli bir diğer nokta da, bu 
ülkeler bu süreci gerçekleştirirlerken yıllık ortalama büyüme hızları % 5’in üzerinde kalmıştır.   

 

3. Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı  

Türkiye, Dünya Bankası'nın yapmış olduğu sınıflandırmaya göre,  1960 - 2005 yılları arasında, düşük 
orta gelir grubunda yer alırken, 2006 yılından itibaren yüksek orta gelir grubuna geçmiştir.  
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Tablo-4: Türkiye-ABD Kişi Başına Düşen GSYİH Rakamlarının Karşılaştırılması 

Yıllar Türkiye’de KBDGSYİH ABD’de KBDGSYİH TR/ABD (%) 

1990 2.790 23.954 11.65 

1995 2.896 28.782 10.06 

2000 4.215 36.449 11.56 

2001 3.053 37.273 8.19 

2002 3.570 38.166 9.35 

2003 4.586 39.677 11.56 

2004 5.855 41.921 13.97 

2005 7.117 44.307 16.06 

2006 7.727 46.437 16.64 

2007 9.309 48.061 19.37 

2008 10.382 48.401 21.45 

2009 8.624 47.001 18.35 

2010 10.111 48.374 20.90 

2011 10.539 49.781 21.17 

2012 10.539 51.433 20.49 

2013 10.801 52.749 20.47 

2014 10.304 54.539 18.89 

2015 9.126 56.115 16.26 

2016 8.750 58.005 15.08 

2017    

               Kaynak: Çobanoğulları ve Eroğlu, 2017, 261. 

 

Yukarıda Tablo-4’te, Türkiye’de ve ABD’de Kişi Başına Düşen GSYİH değerlerinin karşılaştırması yer 
almaktadır. Aşağıda yer alan Tablo-5’te ise, TÜİK’in revize ettiği GSYİH değerleriyle hesaplanmış yeni 
Kişi Başına Düşen GSYİH değerlerinin ve eski yöntemle hesaplanmış Kişi Başına Düşen GSYİH 
değerlerinin yanı sıra, IMF serilerine göre Dünya’da kişi başına ortalama gelir düzeyinin ve Dünya 
Bankası ekonomiler sınıflandırmasına göre orta gelir sınırının yer aldığı görülmektedir.  

Tablo-5: Türkiye’de ve Dünya’da KBDGSİH Rakamları 

Yıllar Türkiye(Y.H) Türkiye (E.H) Dünya (IMF) Dünya (WB) 

2000 4.442 4.129 5.558 9.265 

2001 4.003 3.019 5.449 8.265 

2002 4.229 3.492 5.563 9.205 

2003 3.084 4.565 6.174 9.385 

2004 3.581 5.775 6.868 9.075 

2005 4.698 7.036 7.351 10.065 

2006 5.961 7.597 7.863 10.725 

2007 7.304 9.247 8.767 11.115 

2008 7.906 10.444 9.500 11.455 

2009 8.980 8.561 8.892 11.905 

2010 10.560 10.003 9.611 12.195 

2011 11.205 10.428 10.540 12.275 

2012 11.588 10.459 10.616 12.475 

2013 12.480 10.822 10.783 12.615 

2014 12.112 10.395 10.954 12.745 

2015 11.014 9.257 10.241 12.735 

2016 10.650 8.750 10.279 12.475 

2017  9.257   

Kaynak: Mahfi Eğilmez, “Orta Gelir Tuzağı’nda Son Durum”, 25.05.2017.   
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Tablo-5’teki veriler kapsamında Türkiye, eski GSYİH değerlerine göre IMF ve Dünya Bankası 
ölçütlerine göre kesinlikle Orta Gelir Tuzağı’ndadır. Türkiye GSYİH’ya ilişkin yeni hesaplama 
değerlerine göre ise, Dünya Bankası ölçütüne göre Orta Gelir Tuzağı’ndayken; IMF ölçütüne göre ise, 
2009 sonrası Orta Gelir Tuzağı’nın çok az dışında gözükmektedir.  

Sosyal güvenlik sistemi kapsamında yaşlı-bağımlı oranının yüksek olması, yatırımların sermayenin 
marjinal getirisinin düşük olduğu sektörlerde yoğunluk göstermesi ve yerel paranın reel değerinin 
düşük olması, söz konusu ülkenin orta gelir tuzağından kurtulma olasılığını düşürmektedir.  

4. Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkmak İçin Türkiye Ekonomisi Neler Yapmalı? 

Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkışta eğitim büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla nitelikli işgücü ön plana 
çıkmaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde toplam nüfus içerisinde üniversitelerin temel 
bilimler ve uygulamalı mühendislik alanlarından mezun olanların oranı arttırılmalıdır. Gelişmekte olan 
ülkelerde, nitelikli işgücü arttırılmakla birlikte, AR-GE harcamalarının GSYİH içerisindeki payları 
arttırılmalı, teknolojiye dayalı ürünlerin üretimi ve ihracatı arttırılmalı, kaliteli ve tüketici tercihlerini 
karşılayan katma değeri yüksek ürünler üretilmeli ve bu ürünlere dünya pazarında geniş bir talep 
oluşturulmalıdır.  

Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtulmak için Eğitim süreci önem taşımaktadır. Çünkü, kalifiye işgücü 
yaratılmasının temel kaynağı eğitimdir. Eğitim sayesinde hem kalifiye işgücü yaratılmakta hem de 
yenilikçi, bilgi ve teknolojiyi kullanan yüksek katma değerli ürünlerin üretimi sağlanabilmektedir.  

Yüksek katma değerli ürünlerin ve teknolojiye dayalı ürünlerin üretimi sağlandıktan sonra bu ürünler 
ihracata yönlendirilebilmelidir. Ayrıca ihracatta ürün çeşitliliğinin yanı sıra Pazar çeşitliliği de 
sağlanmalıdır.  Bu süreç ancak, marka ürünler yaratan ülkeler olmakla mümkün olabilecektir.  

İleri teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerin ihraç edilmesi, ülkenin orta gelir tuzağından 
kurtulmasını sağlayacak mıdır? Sorusuna Çin örneği ile cevap verilebilir. Örneğin Çin, ileri teknolojili 
ve yüksek katma değerli sanayi malları ihraç etmeden Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtulmuştur.  Çin’in bu 
konudaki başarısı şöyledir; Çin, dolara çevrilince ucuz işçilik maliyetine bağlı olarak basit teknolojili 
ancak yüksek kaliteli ürünler satmaktadır. Ayrıca ihracatı içerisinde ileri teknolojili ürünlerin payını 
giderek yükseltmektedir.  

Yurtiçi tasarruf oranları yükseltilmelidir. Yatırımların finansmanının yurtiçi kaynaklardan sağlanması 
daha sağlıklı bir ekonomik yapıyı oluşturacaktır. Zira dış tasarruflara bağımlı olmak daha kırılgan bir 
ekonomik yapı anlamına gelecektir. Diğer bir deyişle, yurtiçi tasarruf oranlarının artmasıyla, daha 
istikrarlı ve kırılganlıkların minimize edildiği bir ekonomik yapı sağlanabilir.  

Bölgesel gelişmişlik farklılıkları azaltılarak ülke kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması, 
sürdürülebilir büyümenin sağlanması yoluyla OGT’den kurtulabilinir.  

Ekonomik kalkınmada başarılı ülke tecrübelerinden yararlanılmalı, ülkenin temel ihtiyaçları dikkate 
alınarak uygun ekonomi politikaları uygulanmalıdır.  
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BİLDİRİ NO 80: 1980 SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN 
TARIM SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk84  

Özet 

1980’li yıllar Türkiye’nin ekonomi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyetin 
kurulmasından 24 Ocak 1980’e kadar Devletçi Ekonominin hakim olduğu ekonomik konjonktür yerine 
piyasa ekonomisine bırakmıştır.  Türkiye önemli bir dönüşüm geçirerek girmiştir. Türkiye ithal ikameci 
büyüme modelinden ihracata dayalı bir modele geçiş yapmıştır. Yapısal sorunlarını çözememiş olan 
tarım sektörü piyasa ekonomisi koşullarına kendisini uyduramamış ve küçülerek finansal sorunların 
altında ezilmeye başlamıştır. Bu nedenle tarım sektörü ihmal edilmiş, tarım sektöründe kullanılan 
kaynaklar en çok sanayi ve hizmetler sektörüne aktarılmıştır. Dolayısıyla ihracatımızın yapısında da 
önemli değişiklikler olmuştur. Türkiye’de Tarım sektörü, her ülkenin olduğu gibi, ülkemizin de 
ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir yere sahiptir. 1980 sonrası serbest piyasa uygulamaları 
sonucunda tarım sektöründe de bazı önemli gelişmeler yaşanmıştır. Halen tarım sektöründe yaşanan 
gelişmeler sektörün kendi kendine yeterliliğini yitirme noktasına getirmiştir. Bu nedenle kalıcı, üretimi 
ve verimi arttırıcı etkin tarımsal destekleme politikalarına gereksinim duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Dış Ticaret, Türkiye Ekonomisi 

Jel Kodları: N10, Q17, Q18 

 

1. Giriş 

1980 sonrası dönemde Türkiye’nin dünya ile bütünleşme çabası da artmıştır. Bu amaçla uluslararası 
örgütlerle ilişkiler hızlandırılmıştır. 2000’li yıllara ise, 1999 yılında yaşanan deprem felaketinin etkisi ile 
girildi. 2000 yılının Ocak ayında Enflasyonu Düşürme Politikası (2000 Programı) uygulanmaya 
başlamıştır. 19 Şubat 2001 tarihinde devlet krizi olarak kamuoyuna açıklanan Cumhurbaşkanı-
Başbakan arasında yaşanan tartışma nedeniyle mali piyasalarda yine huzursuzluk çıkmıştır. Yaşanan 
krizden sonra Enflasyonu Düşürme Programı bitmiştir. Döviz çapasından vazgeçilmiş, döviz dalgalı 
kura bırakılmıştır. Daha sonra Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı uygulanmaya başlamıştır. Bu 
çalışmada genel olarak 1980 sonraki dönemde Türkiye ekonomisinin durumu ve özellikle tarım sektörü 
incelenmiştir. Bundan başka Dünyadaki konjonktürel durum da genel hatları ile ele alınacaktır. 

2. Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü 

2.1. 1980’li Yıllar 

1980 yıllarda Türkiye dışa açılma politikasına ağırlık vermiştir. Bu karar doğrultusunda dışa açık 
kalkınma politikasını uygulamaya başlamıştır. İhracatın yapısı değişmiştir. 1980’lere kadar ağırlıklı 
olarak tarım ürünü ihraç ediliyordu. Ancak yeni politikayla birlikte tarım ürünü ihracatından katma 
değeri yüksek sanayi ürünü ihracatına geçiş yapılmıştır. 

Türkiye 1980 yılından önce tarım ihraç eden bir ülke iken, 1980 yılından sonra sanayi ihraç edebilen bir 
ülke halini almıştır. Ancak maalesef yapılan bu ihracat ara mal ithalatına dayandığı için yine de ithalat 
da artmıştır (Özel, 2011, s. 74). 

1980’li yıllardan önce Türkiye’de planlı kalkınma dönemi uygulanıyordu. Bu model, ülke içerisindeki 
talebe dönük, dış ticarette ise ithal ikameci anlayışı benimsiyordu. Aşırı değerlenmiş döviz kuru ve 
koruma rantları da bu koruma modeline eşlik ediyordu. Ancak bu model dış borçlarımızda ödeme 
güçlükleri yaratmıştı. Dolayısıyla fiyat artışları da yüksek oranda olmuştu. İthal ikameci politikanın bu 
zafiyetinin yanı sıra 1979 yılındaki petrol fiyatlarının ikinci kez artışı ve 1973-1974 yıllarındaki petrol 
fiyatlarının gecikmeli olarak artışı da olumsuz durumun ortaya çıkışında rol oynamıştır. Tüm bunlar 
bir araya gelince kriz kaçınılmaz olmuştu (Özşuca, 2013, s. 124). 

                                                        
84 Manisa Celal Bayar Üniversitesi UBYO Uluslararası Ticaret Bölümü, (0236)2012932, murat.kocturk@cbu.edu.tr  
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Türkiye 1980’li yıllara böyle bir kriz ortamında girmişti. 70’li yılların krizle sonuçlanması bazı istikrar 
tedbirlerinin alınmasını da beraberinde getirmiştir. Tam bu dönemde 24 Ocak 1980 tarihinde tarihe “24 
Ocak Kararları” olarak geçecek istikrar tedbirleri alınmıştır. 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ile 
ekonomide önemli bir dönüşüm yaşanmıştır. İthal ikameci politikaların uygulaması bırakılmıştır. Bu 
politikanın yerine ihracata yönelik bir sanayileşme politikası uygulanmaya başlamıştır, ihracat teşvik 
edilmiştir (Özel, 2011, s. 24 Ocak 1980 Kararlarını özetlemek gerekirse,  aşağıdaki gibi sıralanabilir 
(Uludağ ve Arıcan, 2003, s. 47-48’den Özel, 2011, s. 84): 

• İthalatın serbestleştirildi. Esnek kur uygulamasına geçildi ve böylece Türk Lirası’nın aşırı 
değerlenmesinin önüne geçildi.   

24 Ocak Karalarını üç aşamaya ayırabiliriz (TCMB, 2002, s. 4’ten akt. Özşuca, 2013, s.125): 

- İlk aşama, 1980-1983 yılları arasını kapsayan dönemdir. Bu dönemdeki uygulamalar klasik bir istikrar 
programıydı.  

- İkinci aşama ise, 1984-1988 yılları arasını kapsayan dönemdir. Bu dönemdeki hedef, mal hareketlerinin 
serbestleştirilmesidir. 

- Üçüncü aşama ise 1989 sonraki dönemdir ki bu dönemde Türk Lirasının konvertibilitesi sağlanmış ve 
mal piyasaları serbestleştirilmiştir. 1989 yılının sonunda sermaye hareketleri serbestleştirilerek dış 
ticaret rejimi ve finansal sektörün serbest bırakılmasıyla reform süreci başlamıştır. 

1980 sonrası Dış Ticaretimizdeki gelişmeyi Tablo 1 de görmek mümkündür. 

Tablo 1: 1981-1990 yılları arasında Dış Ticaret Rakamları 

 

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeleri, 1923-1998 s. 404, 495 ve 588; Hazine Müsteşarlığı, Hazine 
İstatistikleri 1980-1998, s. 74 ve 161’den akt. Akdevelioğlu ve diğerleri, 2004, s. 15. 

Yukarıdaki  Tablo 1’ e göre, ihracat 1981 yılında 4.702,90 milyon $ iken 1990 yılında bu rakam 12.959,30 
$’a çıkmıştır. İthalatımız ise 1981 yılında 8.933,40 milyon $’dan 1990 yılında 22.302,10 $’a çıkmıştır. Bu 
da gösteriyor ki, sözü edilen zaman aralığında ihracatımız yaklaşık 3 kat; ithalatımız ise yaklaşık 2,5 kat 
artmıştır. Her ne kadar ihracatımızın artışı ithalatımızdan fazla ise de, 1981 yılında ithalatımız 
ihracatımızın yaklaşık 2 katı olduğu için 1990 yılında ithalatımız ihracatımızın 1,75 katıdır. 
1.2. 1990’lı Yıllar 

1990’lı yıllara damga vuran en önemli olgu, küreselleşme olmuştur. Küreselleşmenin birçok boyutu 
vardır: kültürel boyut, siyasi boyut ve ekonomik boyut. Küreselleşmenin de etkisiyle ve daha çok 
sonucuyla, 1990’lardaki en önemli olaylardan biri gelişmekte olan ülkelerde arka arkaya ve birbirlerine 
bağlı olarak çıkan ve öyle de ilerleyen krizlerdir. 1990’larda küreselleşmenin etkisi de arttığı için 
meydana gelen krizler ülkemizi de etkilemiştir (Yentürk, 2008, s. 1). 
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1.2.1. 1994 Krizi ve 5 Nisan Kararları  

1984 ile 1989 yılları arasındaki dönemde Batı ekonomilerde canlanma meydana geldi. Bu nedenle 
Türkiye’nin de uyguladığı ihracata dayalı büyüme stratejisi sayesinde ihracatımız artmıştır (Eroğlu, 
2003, s. 8). Ancak, 1990’lı yıllarda dünyada önemli gelişmeler yaşanmıştır. Biri İran ile Irak arasındaki 
savaş sona ermesidir. Diğeri ise, 1990 yılındaki Körfez Krizi’dir. Malumdur ki, küreselleşmenin de 
etkisiyle bu olaylar ülkemizi yakından etkilemiştir. Bu olayların dışında bir de tüm dünyada genel 
olarak bir daralma meydana gelmiştir. Tüm bunlar sebebiyle ihracatımız, yani gelirimiz azalmıştır 
(Eroğlu, 2003, s. 8). 

1993 yılının Aralık ayı sonunda döviz kuru 14.458 TL/$ idi. 7 Nisan 1994 tarihinde ise kur 39.853 TL/$’a 
kadar yükselmiştir. Döviz piyasasında istikrar 1994’ün ikinci yarısından itibaren tekrar sağlanmıştır. 

Döviz kuru, 1994’ün sonunda 34.418 TL/$ olarak gerçekleşmiştir. 1994 yılının Haziran ayı ile 1995 
yılının Eylül ayı arasında banka kredileri ve devlet iç borçlanma faizleri gerilemiştir. Ayrıca enflasyon 
da düşmeye başlamıştır (Özkale ve Kayalıca 2008, s. 365’den Özel, 2011, s. 86). 

5 Nisan kararlarının alınma sebebi, serbest piyasa ekonomisine geçmekte olan ülkemizde para, döviz, 
sermaye, mal ve emek piyasaları arasında ve özelliklede para, döviz ve sermaye piyasaları arasında baş 
gösteren dengesizlikleri gidermek ve kronikleşmiş enflasyonun üç rakamlı yüksek enflasyona 
dönüşmesini önlemekti  (Seyidoğlu ve Yıldız, 2006, s. 247’den akt. Turan, 2011, s. 64 ). 

5 Nisan kararları, konjonktürel nitelikte olan bölüm ve yapısal düzenlemelerin bulunduğu bölüm 
olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı  (Karluk, 2005, s. 414’den akt. Turan, 2011, s. 65): 

• İlk bölümde; döviz kuru, ücret, fiyat politikaları, Merkez Bankası ve bankacılık sektörü, 
sermaye piyasası ile kamu sektörüne yönelik önlemler, tarımsal destekleme politikaları, 
toplumsal mali dayanışma ve yeni vergilere ilişkin önlemler yer almaktaydı.  

• İkinci bölümde ise; özelleştirme, kamu iktisadi teşebbüslerinin iyileştirilmesi, kamu sektöründe 
istihdamın rasyonalizasyonu, yerel yönetimlere ilişkin idari ve mali düzenlemeler ile sosyal 
güvenlik kuruluşları reformu bulunmaktaydı. 

1.2.2. Özelleştirmeler 

5 Nisan Kararlarının; enflasyon oranını azaltma, Türk Lirası’na istikrar kazandırma, ihracatı arttırma, 
bunlar için sürdürülebilir bir ekonomik ve toplumsal gelişme gücünün sağlanması gibi amaçları vardı. 
Bu amaçları gerçekleştirebilmek için kamu kesiminin var olan açıklarının kapatılması için yasal bir 
düzenleme yapıldı. Bu düzenleme kamu kuruluşlarının özelleştirilmesine ilişkindi. Ayrıca, yapılmak 
istenen programlar açısından da başarı sağlanamamıştır. Bu durum, özellikle Dünya Bankasının 
Türkiye’yi özelleştirme kapsamında başarısız bir ülke olarak etiketlemesine neden olmuştur 
(Cizrelioğlu, 2013, s. 101). Tablo 2’de 1991 ve 2000 yılları arasındaki dönemde Türkiye’nin gayri safi 
milli hasıla, ihracat ve İthalat rakamları verilmiştir. Gayri safi milli hâsılamız 2000 yılında, 1991 yılına 
kıyasla %32,8 oranında artmıştır. 

Tablo 2: 1991-2000 yılları arasında GSMH, İhracat ve İthalat Rakamları (Milyon $). 

 

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeleri, 1923-1998 s. 404, 495 ve 588; Hazine Müsteşarlığı, Hazine 
İstatistikleri 1980-1998, s. 74 ve 161’den akt. Akdevelioğlu ve diğerleri, 2004, s. 15. 
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Tablodaki 1994 yılı rakamına baktığımızda, 1994 krizinin etkilerini gayri safi milli hasıla miktarlarına 
yansıdığını görebilmekteyiz. 1993 yılında 181.807 milyon $ olan gayri safi milli hâsılamız, 1994 yılında 
130.887 milyon $’a gerilemiştir. Tablo da da  görüleceği üzere, 1990 yıllarda dış ticaret dengesi 7.454 
milyon $ açık verirken, bu tutar 2000 yılında 26.728 milyon $’a çıkmıştır.Cari işlemler açığı 1994 krizinin 
en önemli nedenlerden biriydi. 1993 yılında en yüksek seviyede gerçekleşerek 6, 4 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiş, bunun başlıca nedeni de 14, 2 milyar dolar değerindeki dış ticaret açığı olmuştur (TCMB, 
2002, s. 21’den Özşuca, 2013, s. 130-131).  

3. Tarım Sektörünün Durumu 

Tarım sektörü, her ülkenin olduğu gibi, ülkemizin de ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir yere 
sahiptir. Tarım sektörü Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze önemli bir paya sahip olmasına karşın 
Türkiye ekonomisindeki makroekonomik göstergelerdeki payı giderek azalmıştır. Diğer taraftan 
gelişmiş ülkelerle kıyaslandığı zaman tarım sektörü halen ekonomi içerisindeki ağırlığını 
korumaktadır. (Uçtu; Yapar 2004, s. 219’dan Topçu, 2005, s. 70). 

Tarım sektöründe yaşanan bazı önemli gelişmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir (Kanbir, 2010, s.  161-175): 

• Devletin tohumdaki tekeline son verildi. 1984 tohumluk ithalatı serbest bırakılmıştır. 

• 1985 yılında Tarım Bakanlığı’nın kapsamlı bir şekilde organizasyonu yenilenmiştir. Bakanlığın 
Toprak-Su, Ziraat İşleri, Zirai Mücadele, Hayvancılığı Geliştirme, Gıda İşleri, Veteriner İşleri, 
Su Ürünleri Genel Müdürlükleri kaldırıldı. Diğer bazı kamu kurumları tarım yönetiminde söz 
sahibi olmaya başladı. 

• 1986 yılında gübre ithalatı serbest bırakıldı. 1988 yılında özel sektöre kimyasal gübre ticareti 
yapma yetkisi tanındı. 

• 1945 yılında kurulan Toprak İşleri Genel Müdürlüğü, 1983 ve 1984 yıllarında Yol, Su, Elektrik; 
TOPRAKSU ve Toprak ve İskân kuruluşlarının birleştirilerek Tarım Bakanlığına bağlı bir 
kurum olarak yapılandırıldı.  

• Tarım Kredi Kooperatifleri 1995 yılına kadar Tarım Bakanlığı tarafından yönetiliyordu. Bu 
tarihten sonra özerklik kazandı. 

• 1949 yılında oluşturulan Devlet Üretme Çiftlikleri, 1984 yılında Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü (TİGEM) olarak yeniden organize edilmiştir.  

• Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 1984 ve 1993 yılındaki bazı KHK’lerle ve 2000 yılındaki 4572 
sayılı yasa ile önemli  değişikliklere uğratılmıştır. 

• 1994 yılında, Tarım Bakanlığı tarafından, Türkiye Zirai Donatım Kurumu’nun 224 Şube 
müdürlüğü kapatıldı; 8 bölge müdürlüğü şubeye dönüştürüldü; 7 işletmesi ise kapatıldı. 
Böylece kurum tamamen kapatılmasa da, %60 oranında küçültülmüştür. 1998 yılında da 
özelleştirme programı kapsamında kalan 5 bölge müdürlüğü de özelleştirilmiştir. 

• 1984 yılında Çay Kanunu ile çayda devlet tekeline son verilmiştir. Gerçek ve tüzel kişilere de 
yaş çay işleme ve paketleme fabrikaları kurup işletmeleri ve üreticiden doğrudan yaş çay 
yaprağı alabilmeleri sağlanmıştır. 

• Tarımsal KİT’lerin 1985 yılındaki “Özelleştirme Ana Planı” kapsamında 1986 tarihli ve 3291 
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun ile uygulamaya 
geçirilmiştir. Özelleştirmeler 90’lı yıllardan itibaren başlamış, 2000’li yıllarda da devam 
etmiştir. 

3.1. Tarım Sektörünün GSMH İçindeki Payı ve Büyüme Oranları 

Türkiye’de 1980’li yıllarda piyasa ekonomisine geçilmesi ile birlikte hedefler de değişmiştir. Ana hedef, 
ekonominin dış dünya ile entegre olması ve sanayileşme olmuştur. Bu çerçevede kaynakların önemli 
bir kısmı sanayi, hizmetler ve kamu altyapı yatırımlarına aktarılmıştır. Bunun sonucu, sanayi ve hizmet 
sektörleri tarım sektörüne göre daha hızlı bir büyüme göstermiştir. 1980 yılında GSMH değeri 50.870 
milyar TL ve Tarımın payı %24,2 iken, bu oran1990 da 85 Milyar fdolar ve %16.3 e gerilemiş,2000 yılında 
ise GSMH değeri 119 milyar dolara yükselirken tarımın payı %13.1 e düşmüştür. 1980 sonrası büyüme 
oranlarına bakıldığında 1980 de %1.3 olan büyüme oranı1983 de -0.81989 da -7.7 ye gerilerken 1990 da 
%7 ye yükselmiş1994 yılında %-0.6 iken 1998 de %9.6 ya çıkmış ertesi yıl % -5.6 ya gerileyerek oldukça 
fazla oranda dalgalı bir seyir izlenmiştir. 
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3.2. Tarım Sektörünün Dış Ticaretteki Payı 

1980-2000 yılları arasında tarım sektörünün dış ticaretteki payı Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: Türkiye’nin Dış Ticaretinde Tarımın Payı (Milyon $) 

 

Kaynak: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Dış Ticaret İstatistikleri, Erişim:08.02.2005’den akt. Topçu, 
2005, s. 74. 

1980-2000 dönemi itibariyle, toplam tarım ürünleri ihracatı ve ithalatına bakıldığında, ihracatın 1980 
yılında 1.672 milyon $’dan, 2000 yılında 1.998 milyon dolara, ithalatın ise aynı dönemde 51 milyon $’dan 
2.129 milyon $’a artış gösterdiğini görmekteyiz. Bu dönemde tarım ürünleri ihracatında çok fazla bir 
değişme yaşanmazken, tarım ürünleri ithalatında çok daha büyük artışlar yaşanmıştır. 

Türkiye’nin toplam ihracatı içinde tarımın payını yıllar itibariyle değerlendirildiğinde ise, gerilediğini 
görmekteyiz. 1980 yılında tarımın toplam ihracat içindeki payı %57,46’dan, 2000 yılında 7,19’e 
düşmüştür. Buna karsın aynı dönemde toplam ithalat içinde tarımın payı %0,64’den, %3,91’e artış 
göstermiştir. 
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4. Sonuç ve Öneriler 

24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin alınması ile Türkiye Ekonomik anlamda çok büyük bir 
değişim ve dönüşüm yaşamaya başlamıştır. Dünyadaki pek çok gelişmekte olan ülkede görüldüğü 
üzere  Türkiye’de de ithal ikameci sanayileşme stratejisi uygulanmıştır (Karaçor ve Alptekin, 2005). 
Aynı dönemde tüm dünyada küreselleşme hareketi ülke ekonomilerini etkisi altına almıştır. Bunun 
sonucu bir çok ülkede sermayenin dolaşımı ve liberal ekonomiye geçiş süreci uygulanmaya başlamıştır. 
Bu çerçevede Türkiye ekonomisi, 1980 sonrasında dış ticaret açısından oldukça önemli sıçramalar 
yapmıştır.. Özellikle dış satım alanında sağlanan gelişmeler,  1980 sonrası uygulanan ekonomi 
politikalarının başarılı bir sonucu olarak yorumlanabilir (Öztürk ve Özyakışır, 2005). Tarım sektörü 
kendine has özellikleri nedeniyle küreselleşme ve liberal politikalara yeterince uyum sağlayamamıştır. 
Üretici çiftçilerin çok sayıda ve örgütsüz olmaları sonucu tarımda çalışanların gelirlerinde önemli 
ölçüde azalma meydana gelmiştir. Bunun sonucu kırdan kente göç olgusu daha da artmıştır. Üretim 
maliyetlerindeki artışlar çiftçinin fiyat mekanizmasına müdahaledeki yetersizliği tarım sektöründe 
çalışanların gelirlerinin düşük olması tarımdan kaçış sürecini başlatmıştır. Temel tarım ve gıda ürünleri 
ihraç eden bir ülke konumundan tarım ürünleri ithal eden bir duruma gelinmiştir.1991-2002 yılına 
kadar koalisyon hükümetleri ile yönetilen Türkiye’de etkin bir tarım politikası uygulanamamıştır. 
Türkiye gerek bitkisel üretimde gerekse hayvansal üretimde ithalatçı ülke konumuna gerilemiştir. Bu 
sorunların çözümü şüphesiz planlı, akılcı ve yapısal sorunlara çözüm getirici etkin tarım politikaları ile 
çözümlenebilecektir. 
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BİLDİRİ NO 81: TÜRKİYE’DE ÇİFTÇİ ÖRGÜTLENMESİ VE KOOPERATİFLER 
BANKASI MODELİ 

Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk85  

Özet 

Türkiye’de 1923-2018 yılları arasında iktidara gelmiş 66 hükümetin programları incelendiğinde bütün 
hükümet programlarında tarımın önemine değinilmiş, tarımda çiftçi örgütlenmesinin sağlanması 
hedeflenmiştir. 2000 yılından sonra ciddi biçimde ele alınan, AB’ ne tam üyelik hedefi doğrultusunda 
tarımda yapılan yasal düzenlemeler çok olumlu gelişmelerdir. Tarımın sorunlarının ancak çiftçilerin 
ekonomik amaçlı örgütlenmesi olan bağımsız kooperatifler ve güçlü Ziraat Odaları yoluyla 
çözülebileceği düşünülmektedir. Bunu sağlamak için yapılacak temel düzenlemelerden bir tanesi halen 
3 farklı yasaya tabi tarımsal kooperatiflerin 1163 sayılı yasa çerçevesinde tek bir kanuna bağlı olarak 
düzenlenmesidir. Bu sayede kooperatifler arası işbirliği ve örgütlenme problemleri önemli ölçüde 
çözebilecektir. Bir diğeri ise son yıllarda sayısal olarak artış gösteren üretici, yetiştirici birlikleri ile ziraat 
odalarını bütünleştirecek mesleki örgütlenme modelini hayata geçirmektir. Kooperatif örgütlenmenin 
temel sorunlarından birisi de finansman sorunudur. Bunun çözümü için kooperatiflerin finansman 
açısından güçlendirilmesi ve özellikle dış finansmanda önemli bir aktör olan Kooperatifler Bankasının 
kurulması büyük önem arz etmektedir. Sonuç olarak Türkiye’de iki tip çiftçi örgütlenmesi olması 
gerektiği düşünülmektedir; Birincisi Tarımsal Kooperatifler Milli Birliği (ya da Konfederasyonu) ve 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (Tüm üretici ve yetiştirici birliklerinin de üyesi olacağı)’dir. Bu ikisi ise, 
bazı AB ülkelerinde olduğu gibi, Kamu kesimi temsilcilerinin de içinde olduğu Türkiye Tarım Konseyi 
şemsiyesi altında toplanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Finans, Kooperatifçilik, Tarımsal Politika, Kooperatifler Bankası Modeli 

Jel Kodları: Q13, Q14, Q18 

 

1. Giriş 

Türkiye’de 1923-2018 yılları arasında iktidara gelmiş 66 hükümetin programları incelendiğinde bütün 
hükümet programlarında tarımın önemine değinilmiş, tarımda çiftçi örgütlenmesinin sağlanması 
hedeflenmiştir. 1963 yılından itibaren DPT’nin hazırladığı Beş Yıllık Kalkınma Planlarında da hükümet 
programları ile büyük benzerlikler olduğu görülmektedir (Koçtürk,1995). Özellikle 1980’den sonra 
serbest piyasa uygulamalarının yoğunluk kazandığı dönemde iktidara gelen ya da faal olan bazı siyasi 
parti programları açısından konu irdelendiğinde, partilerin tarım sektörüne genel olarak önem 
verdikleri, bir-iki parti hariç diğerlerinin çiftçi örgütlenmesine pek yer vermediği görülmektedir. 2000 
yılından sonra ciddi biçimde ele alınan AB’ ne tam üyelik hedefi doğrultusunda tarımda yapılan yasal 
düzenlemeler çok olumlu gelişmelerdir (Anonim,1997). 

Bildiride Türkiye’ deki çiftçi örgütlenmesi genel hatları ile ortaya konulacak daha sonra 
Kooperatiflerdeki finansman sorunu ve bunun çözümüne yönelik olarak Kooperatifler Bankası 
kurulma modeli açıklanmaya çalışılacaktır. 

2. Türkiye’de Tarımın Finansmanı  

Türkiye’de tarım sektörü bütçe imkanları doğrultusunda merkez bankası kaynakları ile 
desteklenmektedir. Önceki yıllarda devlet destekleme alımları yapmak amacıyla çeşitli fonlardan 
yararlanılmıştır. Bu fondan tarımsal ürün yapmak üzere bazı KİT’lere ve tarım satış kooperatiflerine 
sübvansiyonlu krediler kullandırılmıştır.  

2000 yılında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile varılan mutabakat çerçevesinde mevcut 
tarım politikalarının rasyonelleştirilmesi amacıyla ortaya konulan “Tarımda Yeniden Yapılanma ve 
Reform Programı”, bu alanda bir çok yeni düzenleme ve yaklaşımları beraberinde getirmiştir. Özellikle 
bu süreçte fiyat ve girdi yoluyla yapılan desteklemelerin kaldırılması, tarımın finansmanını sağlayan 
T.C. Ziraat Bankası’nın yapısal değişimle çalışmasına devam etme kararı, tarım sektörünün 

                                                        
85 Manisa Celal Bayar Üniversitesi UBYO Uluslararası Ticaret Bölümü, (0236)2012932, murat.kocturk@cbu.edu.tr  
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finansmanında yeni düzenleme ve yaklaşımların uygulamaya konulmasını gündeme getirmiştir 
(Koçtürk, 2005:14). 

2.1. Tarım Sektörü ve Kooperatiflere Finansman Sağlayan Kuruluşlar 

Türkiye’de tarım sektörü ve kooperatiflere finansman sağlayan kuruluşlar aşağıdaki gibi 
sıralanmaktadır: 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF), Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu kararları ile gübre, zirai 
ilaç, tohum ve süt teşvik primi vb. sağlamakta ve 5 Nisan 1994 kararlarından sonra 1995 yılından 
itibaren Tarımsal Destekleme Alımlarının 3 ürüne indirgenmesi (Buğday, Tütün, Şeker Pancarı) sonucu 
diğer ürünlerin alımında Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine önemli ölçüde DFİF kaynaklı kredi 
aktarılmaya başlanmıştır. 

Diğer finansman sağlayan kuruluşlar Geliştirme ve Destekleme Fonu ve Kaynak Kullanım Destekleme Fonu 
olarak  karşımıza çıkmaktadır. 

Tarım sektörüne yapılan desteklemelerin bir diğer önemli kaynağı da Ulusal Genel Bütçeden yapılan 
ödemeler, tarımsal kuruluşlara görev zararı ve sermaye transferleri şeklinde gerçekleştirilen 
aktarımlardır.  

Tarım sektörünün kredilendirilmesinde görev alan diğer önemli unsurlar, T.C Merkez Bankası ve T.C 
Ziraat Bankası’dır. T.C Merkez bankasının tarım kesimine doğrudan bir kredilendirme politikası 
yoktur. 

2.2. Diğer Finans Kurumları 

Bankalar: Türkiye’de tarımın finansmanı denilince akla 1888 yılında kurulan T.C. Ziraat Bankası 
gelmektedir. Bunun yanı sıra geçmişte kooperatif iştiraki ile kurulan Tarişbank, 2001 yılında yaşanan 
mali kriz sonucunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TSMF)’na devredilmiş ve sonuçta Denizbank’a 
satılmıştır.  Son dönemde özel banka statüsünde olup tarım sektörüne ve tarım üreticilerine kredi 
kullandıran bazı bankalar da bulunmaktadır. Bunlar, İş bankası, Denizbank, Garanti bankası gibi özel 
bankalar olup, bunların kredilendirme faaliyetleri hakkında detaylı verilere ulaşılamamıştır. 

Bu bölümde her ne kadar özelleştirme süreci içinde yeniden yapılandırma çalışmaları devam etse de 
tarım sektörünün en büyük bankası olarak T.C. Ziraat Bankası’nın faaliyetlerine genel hatlarıyla yer 
verilecektir.   

T.C. Ziraat Bankası: Ülkemizde tarımsal kredi desteğinin tamamına yakını T.C Ziraat Bankası 
vasıtasıyla yapılmaktadır. T.C Ziraat Bankası, tarım alanında faaliyet göstermek üzere kurulan bir 
sektör bankasıdır. Banka 2000 ve  2001 yılına kadar yaşanan büyük ekonomik ve mali kriz anına kadar 
tarım sektörüne kredi vermenin yanı sıra çeşitli kanun ve kararnameler kapsamında girdi sübvansiyonu 
ödemelerini yapmak ve tarım sektörüne düşük faizli kredi tahsisi gibi görevleri de yerine getirmekte 
idi. Ancak 2000 yılı sonrası yaşanan ekonomik kriz ve IMF’ ye verilen niyet mektupları ve ekonomide 
yeniden yapılandırma çalışmaları sonucunda T.C Ziraat Bankası özelleştirme sürecine girmiş ve 
üstlenmiş olduğu tarım sektörü bankacılığı misyonunu terk etmeye başlamıştır (T.C. Ziraat Bankası, 
2000). Bu çerçevede T.C Ziraat Bankasının tarım sektörüne ve kooperatiflere aktardığı kaynaklar kısa 
bir süre daha devam edecek, ondan sonra ekonomi tarihi içinde birer rakamsal veri olarak inceleneceği 
tahmin edilmektedir (Koçtürk,2005:18). 

3. Türkiye’de Çiftçi Örgütlenmesi 

Türkiye’de çiftçi örgütlenmesi denildiğinde genelde iki tip örgütlenmeden bahsedilir. 

-  Ekonomik Amaçlı Örgütlenme 

-  Mesleki Amaçlı Örgütlenme 

Tarımsal kooperatifler ekonomik ve sosyal amaçlı organizasyonlar olarak ele alınmaktadır. Diğer 
örgütlenmeler ise,  üretici birlikleri, kalkınma vakıfları ve yerel idareler, sulama, damızlık ve hayvan 
yetiştirme birlikleri ile köylere hizmet götürme birlikleri olarak ele alınabilir. Mesleki Amaçlı 
Örgütlenme denildiğinde ilk akla gelen ise Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’dir. 
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Ülkemizde kooperatifçiliğin tarihi oldukça eskilere gitmektedir. Ancak kooperatif hareketin istenilen 
düzeye ve etkinliğe ulaştığını ifade etmek zordur (Koçtürk, 1995,s.156) 

3.1. 1980-2018 Yılları Arasında Tarım ve Çiftçi Örgütlenmesi 

1980-2018 yılları arasındaki 38 yılda toplam 25 hükümet kurulmuştur. Kurulan bu hükümetlerin 3 yıllık 
dönemi, Askeri Yönetim, 8 yıllık bölümü ANAP ve 16 yıllık dönemi de AKP’nin tek parti iktidarı 
döneminden oluşmaktadır. Kurulan hükümetlerin programlarında genel olarak çiftçi gelirlerinin 
iyileştirilmesi üzerinde durulmuş, tarımsal üretimim arttırılması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu 
dönemde çiftçiler için en önemli kanunlar, 1988 yılında çıkarılan ve 1163 sayılı yasada önemli 
değişiklikler yapan 3476 sayılı kanun ile aynı dönemde çıkarılan 2834 sayılı Tarım  Satış Kooperatifleri 
yasasında değişiklikler yapan 3186 sayılı kanundur. 1995 yılında 1581 Sayılı kanuna tabi Tarım Kredi 
Kooperatiflerinde , 553 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklik ile özerkleşme 
konusunda ilk adım atılmış ve 2000 yılında 2834 ve 3186 Sayılı kanunları yürürlükten kaldırarak 
çıkarılan 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri yasası, 2004 yılında çıkarılan Tarımsal 
Üretici Birlikleri yasası, 2005 yılında çıkarılan Tarım Sigortaları Kanunu son derece önemli yasal 
düzenlemelerdir.  

Özellikle 2005 yılından itibaren AB Tam Üyelik müzakere sürecinin başlaması tarım sektöründeki yasal 
düzenlemeleri daha da önemli hale getirmiştir. Bu çerçevede; 2006 yılında çıkarılan 5488 sayılı Tarım 
Kanunu içerik bakımından oldukça önemlidir. Bu kanunun amacı, tarım sektörünün ve kırsal alanın, 
kalkınma plân tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda 
geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasıdır.  
Bu Kanun, tarım politikalarının amaç, kapsam ve konularının belirlenmesi; tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleriyle temel destekleme programlarının tanımlanması; bu programların 
yürütülmesine ilişkin piyasa düzenlemeleri, finansman ve idarî yapılanmanın tespit edilmesi; tarım 
sektöründe uygulanacak öncelikli araştırma ve geliştirme programlarıyla ilgili kanunî ve idarî 
düzenlemelerin yapılması ve tüm bunlarla ilgili uygulama usûl ve esaslarını kapsar. 

4. Tarımsal Kooperatifler 

Ülkemizde kooperatifler Kırsal ve Kentsel olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Hukuki açıdan 
bakıldığında da 3 kanun ve, 7 alt türde hizmet vermektedir. Bunlar; 4572 sayılı yasaya tabi Tarım Satış 
ve Tütün Tarım Satış Kooperatifleri (TSK),1581 ve 5330 sayılı yasaya tabi Tarım Kredi Kooperatifleri 
(TKK), 1163 Sayılı yasaya tabi tarımsal amaçlı kooperatifler olup; Sulama kooperatifleri Pancar Ekicileri 
Kooperatifleri (PEK), , Su Ürünleri Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve kentsel 
kooperatif türleri olarak aşağıda sınıflandırılmıştır (Tablo 1, Ticaret Bakanlığı,2018) 
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Tablo 1-Türlerine Göre Kooperatifler ve Ortak Sayıları 

 
Kaynak: https://koop.gtb.gov.tr/kooperatifler-hakkinda/turkiyede-kooperatifcilik (erişim:24.10.2018) 

 

4.1. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Kapsamındaki Kooperatifler  

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri: Köy kalkınma kooperatifleri 1964 yılından itibaren kurulmaya 
başlamış ve 1965 yılında uygulanan “Dış Ülkelere İşçi Göndermede Kooperatif kuran işçilere Öncelik Tanıma 
Projesi” neticesinde birden ülkenin her yerinde çok sayıda kooperatif kurulmaya başlamıştır.  

Daha sonra 1970’ li yılların ortalarına doğru işçi talebinde azalma meydana gelmiş ve işçi gönderme 
amacıyla kurulan çok sayıda kooperatif atıl biçimde kaderine terk edilmiştir. Günümüzde sayıları kağıt 
üzerinde  8000’i geçen kooperatiflerin 843 bin ortağı olduğu ifade edilmektedir. Gerçekte bu 
kooperatiflerin ve ortaklarının önemli bir kısmının faal olmadığı ve bunlarla ilgili istatistiki bilgilere 
sahip olunmadığı bilinmektedir.  

Sulama Kooperatifleri: Sulama kooperatifleri, devlet öncülüğünde kurdurulmuş ve  sayısı 2500 
üzerinde yaklaşık 300 bin ortağı bulunan, yer altı veya yerüstü su kaynaklarından organizeli olarak 
yararlanmak isteyen üreticilerin bir araya gelerek kamu kaynaklarından istifade ederek 
kurduklarıkooperatiflerdir..  

https://koop.gtb.gov.tr/kooperatifler-hakkinda/turkiyede-kooperatifcilik
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Türkiye’de 27 sulama alanı bulunmakta ve bu alanlardan ancak 13 ünde Sulama Kooperatifleri Bölge 
Birliği kurulabilmiştir. 2000 yılında da bu birliklerin bir araya gelmesi ile Sulama Kooperatifleri Merkez 
Birliğinin kurulmuştur (Koçtürk, 2005:68). 

Su Ürünleri Kooperatifleri: Türkiye’de  522 su ürünleri kooperatifi bulunmakta olup, bu 
kooperatiflerin yaklaşık 30.000 üretici/balıkçı ortağı bulunmaktadır. Su ürünleri kooperatiflerinin 16 
bölge birliği ve bir de Merkez Birliği bulunmaktadır. 

Bu gruptaki kooperatiflerin çalışmaları konusunda yeterli veri bulunmamaktadır. Üç tarafı denizlerle 
çevrili, akarsuları olan bir ülkede bu kooperatiflerin yeterince etkin olamadığı söylenebilir.  

Pancar Ekicileri Kooperatifleri: Pancar Ekicileri Kooperatifleri 1951 yılında kurulmaya başlamıştır. 
Kooperatif sayısı 31, ortak sayısı ise 1.638.000’ dir. Ancak gerçekte bu ortak sayısının güncellenmediği, 
faal ortak sayısının ise 400- 500 bin civarında olduğu sanılmaktadır. Devlet desteklerinden pek 
yararlanmayan bu kooperatiflerin diğer gruplardaki kooperatiflere göre daha başarılı olduğu ifade 
edilebilir. Bu kooperatiflerin üst örgütü PANKOBİRLİK’ tir (Pankobirlik, 2000).  

 

4.2. 4572 Sayılı Yasaya Tabi Tarım Satış ve Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 

Türkiye’de ilk Tarım Satış Kooperatifi kuruluşu Cumhuriyet öncesinde 1915 yılında Aydın’da 
başlamıştır. Bu gün geçerli olan yasal hüviyetine ise Atatürk döneminde çıkarılan  2834 sayılı yasayla 
kavuşmuştur (TARİŞ, 2002). 

1969 yılında Tütün tarım Satış Kooperatifleri yasası çıkarılmış ancak beklenen sonuçlar elde 
edilemeyince 2000 yılında lağvedilerek kaldırılması sonucu 4572 sayılı kanun kapsamına dahil 
edilmişlerdir.  

Halen çoğu faal olmamakla birlikte 300 kooperatif 16 Bölge Birliği şeklinde örgütlenmiş olan TSKB’ nin 
yaklaşık 600 bin ortağı bulunmaktadır. 

 

4.3. 1581 (5330) Sayılı Yasaya Tabi Tarım Kredi Kooperatifleri 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ilk kuruluşu Osmanlı 1863 yılında kurulan Memleket Sandıkları ile 
başlamıştır. Tarım kredi Kooperatifleri ve Ziraat bankasının da başlangıcı kabul edilen bu oluşum bu 
günkü yapısına Atatürk’ün önderliğinde 1937 yılında çıkarılan yasalarla kavuşmuştur. 
(www.tarimkredi.org.tr.). 2000 yılı ve hemen sonrasında yaşanan mali kriz TKK’ lerini  olumsuz 
etkilemiş ve kooperatif sayıları birleşmelerle 2500 den 1767 e gerilemiş  ve ortak sayısı da 1.5 milyondan 
1.080.000’e düşmüştür (Anonim 2012). 

 

5. Üretici Birlikleri 

Üretici Birlikleri AB ye uyum çalışmaları kapsamında 2000’li yılların başında gündeme gelmiş ve 2005 
yılında 5200 sayılı yasa ile kurulmaya başlamıştır. Bitkisel üretimde sayıları 799’a üye çiftçi sayısı da 
yaklaşık 148 bine ulaşmıştır. (Tablo 2).  

Tablo 2: 5200 Sayılı Yasaya Tabi Üretici Birlikleri Sayısı (2012) 

 
Kaynak: www.tedgem.gov.tr 
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Mesleki örgütlenme organizasyonlarının başında, Ziraat Odaları ve TZOB gelmektedir. Ayrıca çok faal 
olmamakla dirlikte bazı Çiftçi Dernekleri de ülkemizde faaliyette bulunmaktadır. Çiftçi Mallarını 
Koruma meclisleri ise yasal altyapısı sorunlu olan kuruluşlardan birisidir. Ülkemizde 750 civarında faal 
Ziraat odası bulunmakta olup resmi kaynaklarda 5.5 milyon üye görünmekte ancak gerçekte Çiftçi 
Kayıt sisteminde olan üretici sayısı ancak 2.4 milyon civarındadır.  

Tablo 3: Mesleki ve Ekonomik Amaçlı Diğer Çiftçi Organizasyonları 

 
Kaynak: www.tarimreformu.gov.tr/Icerik.aspx (05.12.2012) 

 

Sonuç ve Öneriler 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler kapsamında Türkiye'de özellikle tarım sektöründe üreticive üretici 
kuruluşlarının finansman ve kredi işlemlerini organize edecek yeni bir yapılanmaya gereksinim olduğu 
ifade edilebilir. Bu gereksinmeyi karşılayacak olan organizasyon tarım sektörünün bütününe hizmet 
verecek olan bir Tarım Kooperatifleri Bankası'dır.  

Bu çerçevede yasal alt yapısında 1581 ve 5330 Sayılı TKK’nin bankacılık hizmetleri yapılabileceği ifadesi 
yer alan Tarım Kredi Kooperatiflerinin Bankaya dönüştürülmesi adımı atılmalıdır. Ancak buna 
geçmeden önce,Tarım Kooperatifleri Bankası' nın daha güçlü bir yapıda olabilmesi için öncelikle tüm 
tarımsal amaçlı kooperatifler 1163 sayılı yasa kapsamına alınmalıdır. 

1163 sayılı yasa içerisinde de gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılarak kooperatifler bankasının kuruluş 
işlemleri açık bir şekilde belirtilmelidir.  

Bu düzenlemelerden sonra, Tarım kooperatifleri Bankası, diğer ticari bankalar gibi yasal mevzuata 
kavuşturulmalı ve kooperatif merkez birliklerinin kooperatif öz kaynaklarının katılım sermayeleri ile 
kurulmalı, başlangıçta mutlaka devletin de mali katkısı sağlanmalıdır. 

Hükümetlerin bütçe olanakları doğrultusunda, tarımın finansmanında kullandırılan tüm 
sübvansiyonlar kurulacak olan yeni kooperatifler bankası aracılığı ile çiftçilere be kooperatiflere 
aktarılmalıdır. Bu durum, üreticilerin bankaya olan güvenlerini arttıracak ayrıca kooperatif ortaklığı 
dolayısı ile bankaya fon aktarımında da bulunabilecektir. 

Tarım Kooperatifleri Bankası kurulmasında AB ülkelerinde mevcut Raiffeisen Bank ve Rabobank gibi 
100 yılı aşan süredir çalışan benzer amaçlı kooperatif bankalarından yararlanılabilir, hatta bunlarla 
ortaklık düzeyinde işbirliği sağlanabilir.  

Tarım Kooperatifleri Bankasının kuruluşu ile ilgili kooperatif merkez birliklerinin finansal alt yapısı 
büyük ölçüde hazırdır. Yukarıda kısaca açıklanan tarımsal kooperatiflerin öz kaynakları 
birleştirildiğinde, Kooperatifler Bankası için  yeterli bir özkaynaka ulaşabileceği tahmin edilmektedir. 
Coğrafi olarak ülkemizin % 80’ den fazlasına hitap eden ve  sayıları 1700‘e yaklaşan birim TKK'leri, 
küçük bütçeli desteklerle bankacılık faaliyetlerini yürütebilecek gerekli alt yapı ve donanıma sahiptir. 
Nitekim son yıllarda başarıları ile giderek büyüyen Konya TORKU Pancar Ekicileri Kooperatifi ile 
İzmir-Tire Süt Kooperatifinin gelişimi kooperatif modelin önemini daha iyi bir şekilde göstermektedir.  

Sonuç olarak finansman sorununun çözümü için siyasi otoritenin karar alarak Tarım Kooperatifleri 
Bankasını  grup faaliyete geçirmesi sağlanmalıdır. 
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BİLDİRİ NO 83: SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNDE 
BİRİNCİ SINIF İLE DÖRDÜNCÜ SINIF ARASI DÖNEMDE ÇEVRE ALGISI 

DEĞİŞİMİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ86 
Dr. Öğr. Üyesi Mesut KAYAER87; Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİFTÇİ88 

Özet 

Çevre, çevre hakkı, çevre hukuku ve çevrenin korunması, çevre sorunlarının gündeme gelmesi ile 
birlikte ortaya çıkmıştır. Sanayileşme, üretim ilişkileri, üretim araçlarının biçimi, kullanımı, mülkiyeti, 
kentleşme, nüfus, göç, yoksulluk, barınma, açlık, kaynakların bitmeyecekmiş gibi tüketilmesi şeklinde 
sayabileceğimiz nedenler çevrenin kendi kendini yenileyebilme kabiliyetini ve sürdürülebilirliğini 
sekteye uğratmıştır. Bu durum karşısında insanoğlu da çevre korumanın önemini ve gerekliliğini idrak 
edebilmiştir. Böylece çevre duyarlılığı ve çevresel değerlere hukuksal güvence kazandırma çabaları 
destek bulmuştur. Yeni bir insan hakkı olarak “çevre hakkı” kavramı ortaya çıkmıştır. Ulusal ve 
uluslararası metinlerinde çevreye ve çevre hakkına ilişkin düzenlemelere yer verilmeye başlanmıştır. 
Özellikle günümüzde, insanların, küresel etkileri gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden çevre 
sorunları hakkındaki bilgi ve bilinç düzeylerinin belirlenmesi sorunların çözümüne yönelik yaklaşım 
ve politikaları da etkilemektedir. Dolayısıyla bir örnek teşkil etmesi açısından Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi öğrencilerinin çevre algısının incelenmesi, konuyla ilgili önemli veriler ortaya çıkarmıştır. 
Hâlihazırda en önemli sorun alanlarından birisi olan çevreye ilişkin tehlike, tehdit ve kaygıların 
gelecekte artarak devam edeceği öngörüsü karşı bilinç düzeyinin artırılması bu ve benzeri çalışmalarda 
ortaya konan veriler ışığında şekillenecektir. Böylece geleceğin bir parçası olan gençlerin çevre algısının 
geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin revize edilmesi söz konusu olabilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Çevre Hakkı, Çevre Sorunları, Çevrenin Korunması, Çevre Eğitimi, Çevre Algısı. 

Change Of Perception Of Environment In The Period Between First And Fourth Grade Classes In 
Political Science And Public Administration Students: The Case Of Bartın University 

Abstract 

Environment, environmental right, environmental law and the protection of the environment have 
emerged with the environmental problems. Industrialization, production relations, the form, use and 
ownership of production means, urbanization, population, immigration, poverty, sheltering, hunger, 
consumption of the resources as they are endless have disrupted the self-renewability and sustainability 
of the environment. Under these circumstances, human beings can realize the importance and necessity 
of environmental protection. Thus, environmental awareness and efforts to provide legal assurance for 
environmental values have been supported. As a new human right, the concept of environmental right 
has emerged. In national and international texts, regulations on environment and environmental rights 
have started to be included. 

Specifically, nowadays, determining the level of knowledge and consciousness of the people about the 
environmental problems, whose global effects are intensively engaged in the agenda, affects the 
approaches and policies towards solving the problems. Therefore, examining the environmental 
perception of the students of Political Science and Public Administration in terms of being an example, 
revealed important data on this subject. The fact that the present foresight of the dangers, threats and 
concerns about the environment, which is currently one of the most important problem areas, will 
continue to increase in the future, will be shaped in the light of the data revealed in this and similar 
studies increasing the level of consciousness. Thus, this will enable to revise what needs to be done in 
order to improve the environmental perception of young people who are part of the future. 

Keyword: Environmental Rights, Environmental Problems, Environmental Protection, Environmental 
Education, Environmental Perception. 
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Giriş 

Günümüzde çevre sorunlarının etkilerinin sınırları aşarak küresel düzeyde hem insanlık hem de diğer 
çevre unsurları için tehdit, tehlike ve risk oluşturduğu görülmektedir. Özellikle sanayi devrimi sonrası 
hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmış, buna karşın çevrenin kendini yenileme ve dönüşüm hızı daha 
yavaş olduğu için çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır (Atasoy, 2006; Kayaer, 2012: 9; Kılıç, 2013: 64). 

Nüfus artışı ve buna bağlı tarım, kentleşme ve sanayileşme gibi diğer faktörlerin çevre unsurları 
üzerindeki baskılarının artması, insanoğlunu durdurmamış, aksine üretim ve tüketim gittikçe 
yoğunlaşmıştır (Turgut Yılmaz, 2009; Keleş, Hamamcı ve Çoban, 2012). Bunun sonucunda ekolojik 
denge bozulmuş, çevre sorunlarının hayatın her alanında olumsuz etkileri olmuş, girift ve içinden 
çıkılamaz bir çevresel tablo ortaya çıkmıştır. 

Sürekli büyüme yerine sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile sorunların büyümesi 
engellenebilmesinin yanında mevcut tablonun en azından korunması ve daha kötüye gitmemesi bilgili 
ve bilinçli birey ve toplumlarla mümkün görünmektedir. Çevre bilgi ve bilinci eksik birey ve 
toplumların çevresel değer algılarının ve kaygılarının düşük olması neticesinde çevreci olmayan üretim 
ve tüketim anlayışları yerleşmiştir. Dolayısıyla çevre bilgi, bilinç ve algısı yüksek bireyler yetiştirilmesi 
ve toplumlar oluşturulması eğitimle sağlanabilecektir (Kayaer, 2012: 342). Zira hem kısa hem de uzun 
vadede çevre eğitiminin birey ve toplumlar üzerinde olumlu etkileri olduğu ve değer, tutum ve 
davranışlarda değişimler sağladığı görülmüştür (Martin, 1997: 1142; Ünal ve Dımışkı, 1999). 

Birey ve toplumların çevre sorunlarının sebepleri açısından tüketim alışkanlıklarının etkisi yadsınamaz. 
Tüketimle ortaya çıkan atıkların çeşitli çevre kirliliklerine yol açması ve bunun günlük hayatın önemli 
bir kısmını etkilemesi çevreyi umursamayan tüketim alışkanlıklarının bir sonucudur. Dolayısıyla 
tüketim toplumu anlayışının çevreye olumsuz yansımalarının, günümüz modern toplumlarının en 
önemli sorun alanlarından birisi olduğu söylenebilir (Kayaer, 2012: 74-75). Çevresel duyarlılığı olmayan 
tüketim alışkanlıklarının terk edilerek çevreci tüketicilerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekir 
(Sands, 2003: 167). Böylece bireysel, dernek ve vakıf gibi kitlesel ve toplumsal baskının oluşturduğu 
kamuoyu, çevreci çevre bilincinin yükselmesini sağlayacaktır (Geray, 1997: 329; Bener ve Babaoğul, 
2008: 5). 

Çünkü çevre eğitiminin çevrenin korunmasında oldukça önemli bir yeri vardır. Süreğen bir eğitimin 
olan bu eğitimin, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakma düşüncesinin topluma aşılanması 
bakımından önemi idrak edildiği için özellikle son yıllarda çevrenin korunmasında rolünün arttığı 
görülmektedir (Ozaner, 2004: 588). 

Okullarda ya da okul dışı eğitim, araştırma, gezi, gözlem gibi uygulamalarla çevre, çevre sorunları, 
çevre koruma hususlarında bilgi sahibi olacak bireylerin çevre algısının olumlu yönde değişmesi ve 
karşı karşıya kalınacak sorunlarda refleks göstermeleri beklenebilecektir. Özellikle uygulamaya 
dayanan çevre eğitimi süreçlerinde öğrenilenlerin bireylerde kalıcı ve anlamlı olduğu görülmektedir 
(İleri, 1998: 8; Özdemir, 2007: 35). Dolayısıyla pasif öğrenme süreçlerinden aktif ve katılımcı öğrenme 
süreçlerine geçiş sağlanarak çevre eğitiminin yaygınlaştırılması gerekir. Böylece tüm toplum çevresel 
duyarlılık olan, sorumlu ve çözüme katkı sağlayan bir kişiliğe bürünecek ve sürdürülebilir çevre 
oluşturma anlayışını özümseyerek yerleşik duruma getirilebilmesini sağlayacaktır (Ünal ve Dımışkı, 
1999:. 142-144; Kayıkçı, 2003: 248; Demirkaya, 2006: 217). 

Çevre eğitimi, bilgisi, bilinci ve algısına ilişkin çeşitli düzeylerde birçok araştırma yapılmıştır. Orta 
öğretim düzeyinde Altunoğlu ve Atav (2009) tarafından Ankara’da yapılan çalışmada öğrencilerin 
çevre risk algısı önem derecesine göre çeşitli yönleriyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Karabük 
Üniversitesi öğrencilerinin çevre kavramına metaforik olarak ne anlam yüklediklerinin araştırıldığı 
çalışmada Aydın (2011), öğrencilerin 92 geçerli metafor ürettiklerini görmüştür. Sam, Gürsakal ve Sam 
(2010) tarafından Uludağ Üniversitesi’nde yapılan araştırmada İİBF öğrencilerinin çevre sorunlarına ve 
çevresel risklere karşı duyarlılıkları ölçülmüş ve çevresel tutum ve çevresel risk algılarında güçlü bir 
ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerine çevre ile ilgili konularda 
bilinç seviyelerinin belirlenmesi amacıyla Erdal, Erdal ve Yücel (2013) tarafından yapılan çalışmasında 
ise öğrencilerin büyük oranda çevre bilincine sahip olduğu görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin 
kentsel yeşil alanlarla ilgili algı ve farkındalıklarının ölçülmesi amacıyla Tuzcuoğlu (2013) tarafından 
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Sakarya Üniversitesi öğrencilerine yapılan araştırmada kentsel yeşil alanların sağlık ve mutluluk için 
büyük bir öneminin olduğu öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. 

Yükseköğretimde çevre eğitimi ile ilgili olarak kamu yönetimi öğrencilerine yönelik Gazi 
Üniversitesi’nde (Yaylı ve Berk, 2009), Niğde Üniversitesi’nde (Kılıç, 2013), Mustafa Kemal Üniversitesi 
ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (Belli ve Aydın, 2017) ve Hitit Üniversitesi’nde (Turan 
ve Turan, 2017) yapılan çalışmalarda, bu eğitimin, çevre bilinci ve algısı ve çevresel tutumu üzerindeki 
etkisi ve katkısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın Önemi, Amacı ve Yöntemi 

Günümüzde insanlığın en önemli sorun alanlarından birisi olan çevre ve çevreye dair tehlike ve 
tehditlerin gelecekte de artarak devam edeceği endişesi söz konusudur. Konu hakkında yapılan çeşitli 
inceleme, araştırma ve çalışmalar bunu göstermektedir. Dolayısıyla çevre ve çevre değerlerine yönelik 
algının verilen çevre eğitimi ile hangi oran değiştiğinin tespiti yeni yöntem ve yaklaşımlar belirlenmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır (Kayaer, 2012: 2-3). Yapılan çalışma ile çevre algısındaki olumlu ya 
da olumsuz değişimin ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Bu çerçevede siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerine birinci sınıftan son sınıfa kadar derslerde 
belirli müfredatta çevre, çevre hakkı, çevre sorunları, çevrenin korunması konuları hakkında 
verilenlerin etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmada, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü öğrencilerine anket uygulanmıştır. Kapalı uçlu sorulardan oluşan anket analiz edilerek, 
katılımcıların görüşleri değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 

Araştırmada, elde edilen verilerin etkin ve tutarlı bir şekilde ortaya konulması, çevre bilinci için oldukça 
önemlidir. Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde kayıtlı olan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
sınıf öğrencilerinin görüşleri incelenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda anket soruları hazırlanarak yüz 
yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın amaçlarına ulaşmak ve araştırma sorularına cevap bulmak 
için; anket formunun hazırlanması, evrenin ve örneklemin belirlenmesi, anket formlarının dağıtılması 
ve cevaplandırılması, cevaplanan anketlerin kodlanması, düzenlenmesi ve verilerin analiz edilmesinde 
istatistiksel analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. 

Çalışmanın Evreni ve Sınırlılıklar 

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
öğrencileri çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Üniversite ya da fakülte bazlı çalışmanın zaman 
açısından uzun sürmesi ve maliyet açısından ise yüksek olması nedeniyle bölüm ile sınırlandırılmıştır. 

Veri Toplama Süreci ve Yöntemi 

Hazırlanan anket sorularının yeterli ve anlaşılabilir olup olmadığını belirleyebilmek ve anket sorularını 
amaca uygun biçimde oluşturabilmek için pilot uygulama yapılmıştır. Taslak anket soruları, örnek bir 
grup üzerinde test edilerek, katılımcılardan anket formunda yer alan soruların anlaşılabilirliği ve 
kapsamı hakkında yorum yapmaları istenmiştir. Neticede bazı anket soruları yeniden formüle edilmiş 
ve anket formuna son hali verilerek, uygulama aşamasına geçilmiştir. 

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde, katılımcıların demografik 
özelliklerinin yer aldığı dokuz (9) soru bulunmaktadır. Bunlar; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, sınıf, 
öğrenim türü, yaşanılan şehir ile ilgili sorulardır. Anketin ikinci bölümünde yirmi dört (24) soru 
bulunmaktadır. Her iki bölümde de, tüm kalıtımcılardan soruları yanıtlaması istenmiştir. Anket 
çalışmamızda likert tipi tutum ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların dönüşüm uygulamalarıyla ilgili 
düşünceleri, 5’li likert tipi tutum ölçeği şeklinde sorularla ölçülmeye çalışılmıştır. Tutum ölçeği, 
bireylerin belirli bir tutum ve değerlerinin belirlenmesinde kullanılan bir ölçme yöntemidir. 

Likert tipi tutum ölçeğinde, cevap seçenekleri; “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “ne 
katılıyorum/ne katılmıyorum/kararsızım”, “katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum” şeklinde 
belirlenmektedir. Katılımcılardan, kendi düşüncelerine en yakın buldukları seçeneği işaretlemeleri ve 
eksik işaretleme yapamamaları istenmiştir. Ölçekten elde edilen verileri yorumlamak için puanlama 
sistemi kullanılmıştır. Puanlama; “kesinlikle katılıyorum” (1), “katılıyorum” (2), “ne katılıyorum/ne 
katılmıyorum/kararsızım” (3), “katılmıyorum” (4), “kesinlikle katılmıyorum” (5) şeklinde yapılmıştır. 
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Araştırma sonunda anket formlarıyla toplanan verilerin analizi için SPSS 22.0 paketi, (Statistical 
Packages for the Social Sciences) yani Sosyal Bilimler İstatistik Paketi kullanılmıştır. Burada; frekanslar, 
yüzdelikler, ortalama ve çapraz tablo analizi gibi tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. 

Anket soruları güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve güvenilirlik oranının %86,6 olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet 

 

 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

 Erkek 69 40,4 40,4 40,4 

Kadın 102 59,6 59,6 100,0 

Toplam 171 100,0 100,0  

Katılımcıların %40,4’ü (69 kişi) erkek, %59,6’sı (102 kişi) ise kadındır. 

 

 

 

 

 

 

Yaş 
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Tablo 2. Katılımcıların Yaşa Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

 18-20 yaş 71 41,5 41,5 41,5 

21-22 yaş 74 43,3 43,3 84,8 

23-24 yaş 18 10,5 10,5 95,3 

25 yaş ve üzeri 8 4,7 4,7 100,0 

Toplam 171 100,0 100,0  

Katılımcıların %41,5’i (71 kişi) 18-20 yaş, %43,3’ü (74 kişi) 21-22 yaş, %10,5’i (18 kişi) 23-24 yaş 
aralığındadır. %4,7 (8 kişi) oranında katılımcı ise 25 yaş ve üzerindedir. 
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Sınıf 

 

 

Tablo 3. Katılımcıların Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

I. Sınıf 42 24,6 24,7 24,7 

II. Sınıf 42 24,6 24,7 49,4 

III. Sınıf 40 23,4 23,5 72,9 

IV. Sınıf 43 25,1 25,3 98,2 

V. Sınıf 3 1,8 1,8 100,0 

Toplam 170 99,4 100,0  

Boş Soru 1 ,6   

Genel Toplam 171 100,0   

170 katılımcının cevap verdiği soruya göre; katılımcıların %24,6’sı (42 kişi) I. sınıf, %24,6’sı (42 kişi) II. 
sınıf, %23,4’ü (40 kişi) III. sınıf, %25,1’i (43 kişi) IV. sınıf ve %1,8’i (3 kişi) V. sınıf öğrencisidir. 
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Öğrenim Türü 

 

 

Tablo 4. Katılımcıların Öğretim Türüne Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

 I. Öğretim 84 49,1 49,1 49,1 

 II. Öğretim 87 50,9 50,9 100,0 

 Toplam 171 100,0 100,0  

Katılımcıların öğrenim türünün gösterildiği Tablo 4’e göre; %49,1 (84 kişi) katılımcının I. öğretim 
öğrencisi olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların %50,9’unun (87 kişi) ise II. öğretim öğrencisi olduğu 
görülmektedir. 

Anne Eğitim 
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Tablo 5. Katılımcıların Anne Eğitim Duruma Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

İlkokul 85 49,7 50,3 50,3 

Ortaokul 38 22,2 22,5 72,8 

Lise 34 19,9 20,1 92,9 

Üniversite 9 5,3 5,3 98,2 

Diğer 3 1,8 1,8 100,0 

Total 169 98,8 100,0  

Boş Cevap 2 1,2   

Genel Toplam 171 100,0   

Katılımcılara annelerinin eğitim durumunun sorulduğu soruya verdikleri cevaplara göre; %49,7’sinin 
(85 kişi) ilkokul mezunu, %22,2’sinin (38 kişi) ortaokul mezunu, %19,9’unun (34 kişi) lise mezunu, 
%5,3’ünün (9 kişi) üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Yine katılımcıların verdiği cevaplara göre 
%1,8’inin (3 kişi) lisansüstü eğitim aldığı anlaşılmaktadır. Katılımcılardan 2 kişi ise soruya herhangi bir 
cevap vermemiştir. 

Baba Eğitim 

 

 

Tablo 6. Katılımcıların Baba Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

 İlkokul 45 26,3 26,3 26,3 

 Ortaokul 48 28,1 28,1 54,4 

 Lise 61 35,7 35,7 90,1 

 Üniversite 16 9,4 9,4 99,4 

 Diğer 1 ,6 ,6 100,0 

 Total 171 100,0 100,0  
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Babalarının eğitim durumunun sorulduğu soruya katılımcıların verdiği cevaplara göre; %26,3’ünün (45 
kişi) ilkokul mezunu, %28,1’inin (48 kişi) ortaokul mezunu, %35,7’sinin (61 kişi) lise mezunu, %9,4’ünün 
(16 kişi) üniversite mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların tamamının cevap verdiği soruda 
sadece 1 babanın lisansüstü eğitim aldığı görülmektedir. 

Ailenin Yaşadığı Yer 

 

 

Tablo 7. Katılımcıların Ailelerinin Yaşadığı Yere Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

 Büyükşehir Merkezi 79 46,2 46,2 46,2 

 Şehir Merkezi 35 20,5 20,5 66,7 

 İlçe 38 22,2 22,2 88,9 

 Köy 17 9,9 9,9 98,8 

 Yurtdışı 1 ,6 ,6 99,4 

 Diğer 1 ,6 ,6 100,0 

 Total 171 100,0 100,0  

Katılımcılara ailelerinin yaşadığı yerleşkelerin statüsünün sorulduğu soruya verdikleri cevaba göre; 
%46,2’sinin (79 kişi) ailesi Büyükşehirde, %20,5’inin (35 kişi) ailesi İl merkezinde, %22,2’sinin (38 kişi) 
ailesi İlçede, %9,9’unun (17 kişi) ailesi Köyde ve %0,6’sının (1 kişi) ailesi yurtdışında yaşamaktadır. 
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Coğrafya 

 

 

Tablo 8. Katılımcıların Ailelerini Yaşadığı Coğrafi Bölgeye Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

 Akdeniz Bölgesi 5 2,9 2,9 2,9 

 Doğu Anadolu Bölgesi 3 1,8 1,8 4,7 

 Ege Bölgesi 10 5,8 5,8 10,5 

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 4 2,3 2,3 12,9 

 İç Anadolu Bölgesi 77 45,0 45,0 57,9 

 Karadeniz Bölgesi 30 17,5 17,5 75,4 

 Marmara Bölgesi 42 24,6 24,6 100,0 

 Toplam 171 100,0 100,0  

Katılımcıların ailelerinin %1,8’i (3 kişi) Doğu Anadolu Bölgesi, %2,3’ü (4 kişi) Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi, %2,9’u (5 kişi) Akdeniz Bölgesi, %5,8’i (10 kişi) Ege Bölgesi, %17,5’i (30 kişi) Karadeniz Bölgesi 
ve %24,6’sı (42 kişi) Marmara Bölgesinde yaşamaktadır. %45,0 (77 kişi) oranında katılımcının ailesi ise 
İç Anadolu Bölgesinde yaşamaktadır. 

Gelir 
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Tablo 9. Katılımcıların Ailesinin Gelir Durumuna Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

1500 altı 11 6,4 6,5 6,5 

1501-2500 TL 71 41,5 41,8 48,2 

2501-3500 TL 47 27,5 27,6 75,9 

3501-5000 TL 34 19,9 20,0 95,9 

5000 TL üzeri 7 4,1 4,1 100,0 

Toplam 170 99,4 100,0  

Boş Cevap 1 ,6   

Genel Toplam 171 100,0   

Ailelerinin gelir düzeyinin sorulduğu soruya katılımcıların %99,4’ü cevap vermiştir. Buna göre; %4,1’i 
(7 kişi) 5 bin liranın üzerinde gelire sahipken %6,4’ünün (11 kişi) geliri bin 5 yüz liranın altındadır. En 
yüksek oran ise %41,5 ile (71 kişi) gelir aralığı bin 5 yüz lira ile 2 bin 5 yüz lira arasında gelir elde 
edenlerdir. Bu soruya katılımcılardan bir kişi ise cevap vermemiştir. 

Çevre Algısına İlişkin Sorular 

Tablo 10. Katılımcıların Ailede Çevre Eğitimine Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 92 53,8 54,1 54,1 

Katılıyorum 43 25,1 25,3 79,4 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

12 7,0 7,1 86,5 

Katılmıyorum 11 6,4 6,5 92,9 

Kesinlikle katılmıyorum 12 7,0 7,1 100,0 

Toplam 170 99,4 100,0  

Boş Cevap 1 ,6   

Genel Toplam 171 100,0   

Katılımcıların, aile içerisinde çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik herhangi bir eğitim alıp 
almadıklarını sorusuna verdikleri cevaplara balkıdığında %78,9’unun (135 kişi) ailelerinden çevre ile 
ilgili eğitim aldıkları görülmektedir. %13,4’ü (23 kişi) ailelerinden çevre ile ilgili herhangi bir eğitim 
almadıkları belirtirken, %7,0 (12 kişi) kararsız olduğunu ifade etmiştir. Bir kişi ise bu soruya cevap 
vermemiştir. 

Tablo 11. Ailemden Çevre Konusunda Yeterli Eğitimi Aldım Sorusuna Verilen Cevaplar ile Yaş 
Arasındaki İlişki 

 Korelasyon Yaş 

Ailemden çevre konusunda yeterli eğitimi aldım. İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

,197 

,010 

170 

Katılımcıların ailemden çevre konusunda yeterli eğitim aldım sorusuna verdiği cevaplar ile yaş faktörü 
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre katılımcıların yaşları arttıkça 
katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum cevaplarında artış görülmektedir. Daha düşük yaşlardaki 
katılımcıların ailelerinden yeterli düzeyde eğitim aldıkları yönündeki cevapları daha fazladır. 
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Tablo 12. Katılımcıların Yaşadığı Şehir ile Çevre Algısının Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 54 31,6 32,0 32,0 

Katılıyorum 50 29,2 29,6 61,5 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

36 21,1 21,3 82,8 

Katılmıyorum 16 9,4 9,5 92,3 

Kesinlikle katılmıyorum 13 7,6 7,7 100,0 

Toplam 169 98,8 100,0  

Boş Cevap 2 1,2   

Genel Toplam 171 100,0   

Katılımcılardan %60,8’i (104 kişi) yaşadığı şehrin çevre algısını olumlu yönde etkilediğini ifade ederken, 
%17’si (29 kişi) katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum cevabını vererek yaşadığı şehrin çevre 
algısını olumlu etkilemediği belirtmiştir. %21,1’i (36 kişi) ne katılıyorum ne katılmıyorum cevabı 
verirken 2 kişi herhangi bir cevap vermemiştir. Dolayısıyla çevre sorunlarına daha çok maruz kalmanın 
ve bu sorunlarla muhatap olmanın, çevre duyarlılığının artırmasında ve bilincinin gelişmesinde etkili 
olduğu söylenebilir. 

Tablo 13. Ebeveynlerimin Eğitim Durumu ile Çevre Etkisinin Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 50 29,2 30,1 30,1 

Katılıyorum 51 29,8 30,7 60,8 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

43 25,1 25,9 86,7 

Katılmıyorum 11 6,4 6,6 93,4 

Kesinlikle katılmıyorum 11 6,4 6,6 100,0 

Toplam 166 97,1 100,0  

Boş Cevap 5 2,9   

Genel Toplam 171 100,0   

Katılımcıların %59,0’ı (101 kişi) ebeveynlerinin eğitim durumlarının kendisinde çevre algısının 
oluşmasında olumlu sonuç ortaya çıkardığını belirtirken, %12,8’i (22 kişi) ebeveynlerinin eğitim 
durumlarının kendilerinde çevre algısının oluşmasında olumlu etkisinin olduğu ifadesine 
katılmamaktadırlar. Katılımcıların %2,9’unun (5 kişi) cevap vermediği soruya, %25,1 (43 kişi) katılımcı 
kararsız olduğu belirtmiştir. Dolayısıyla aile başta olmak üzere her düzeyde toplumsal çevre eğitiminin 
büyük bir öneminin olduğu görülmektedir. 

Tablo 14. Katılımcıların Ailelerinin Gelir Durumunun Çevre Algısına Etkisi Sorusuna Verdiği 
Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 41 24,0 24,0 23,7 

Katılıyorum 60 35,1 35,5 59,2 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

44 25,7 26,0 85,2 

Katılmıyorum 15 8,8 8,9 94,1 

Kesinlikle katılmıyorum 9 5,3 5,3 100 

Toplam 169 98,8 100,0  

Boş Cevap 2 1,2   

Genel Toplam 171 100,0   

Ailelerinin gelir durumunun çevre algısına etkisi sorusuna verdiği cevaplara bakıldığında katılımcıların 
%59,1’i (101 kişi) kesinlikle katılıyorum veya katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir. %25,7 (44 kişi) 
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oranında katılımcının ise kararsız olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcılardan %1,2’si (2 kişi) soruya cevap 
vermemiştir. Dolayısıyla düşük gelir gurubunda çevreye ilişkin kaygılar, ekonomik kaygıların 
gerisinde kalmaktadır. Ailesinin gelir düzeyi yüksek kişilerde ise çevresel kaygıların düşük gelir 
grubuna göre daha fazla olduğu görülmektedir. Buna göre ekonomik adalet sağlanmadan çevresel 
adaletin sağlanmasının zor olduğu söylenebilir. 

Tablo 15. Katılımcıların Bölüme Gelmeden Önce Sahip Oldukları Çevre Bilgisi Sorusuna Verdiği 
Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 23 13,5 13,5 13,5 

Katılıyorum 43 25,1 25,3 38,8 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

43 25,1 25,3 64,1 

Katılmıyorum 36 21,1 21,2 85,3 

Kesinlikle katılmıyorum 25 14,6 14,7 100,0 

Toplam 170 99,4 100,0  

Boş Cevap 1 ,6   

Genel Toplam 171 100,0   

Bölüme gelmeden önce çevre sorunları ile ilgili fazla bilgisinin olup olmadığı sorusuna katılımcıların 
%38,6’sı (66 kişi) kesinlikle katılıyorum veya katılıyorum cevabını verirken%35,7’si (61 kişi) 
katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. %25,1’inin (43 kişi) kararsız kaldığı 
soruda, 1 kişi ise cevap vermemiştir. 

Tablo 16. Bölüme Gelmeden Önce Çevre Sorunları ile İlgili Fazla Bilgim Yoktu Sorusuna Verilen 
Cevaplar ile Ailenin Gelir Durumu Arasındaki İlişki 

 Korelasyon Aile Gelir 

Bölüme gelmeden önce çevre sorunları ile ilgili fazla 
bilgim yoktu. 

İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

,216 

,005 

170 

Katılımcıların bölüme gelmeden önce çevre ile ilgili sahip oldukları bilgiyi ölçmeye yönelik soruya 
verdiği cevaplar ailelerinin gelir düzeylerine göre farklılık göstermekte olup, ailesi düşük gelir 
grubundaki katılımcıların cevaplarının katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum, yüksek gelir 
grubundakileri ise katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum cevabı verdiği görülmektedir. 
Dolayısıyla aile gelir ortalaması düşük olan öğrenciler çevre konusunda bölüme gelmeden önce bilgi 
sahibi olmadığını ifade ederken aile geliri yüksek olanlar daha önce de çevre konusunda bilgili 
olduğunu ifade etmiştir. 

Tablo 17. Bölüme Gelmeden Önce Çevre Sorunları ile İlgili Fazla Bilgim Yoktu Sorusuna Verilen 
Cevaplar ile Yaşanan Coğrafi Bölge Arasındaki İlişki 

 Korelasyon Yaşanan Coğrafi Bölge 

Bölüme gelmeden önce çevre sorunları ile 
ilgili fazla bilgim yoktu. 

İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

,191 

,012 

170 

Öğrencilerin yaşadığı coğrafi bölge ile çevre sorunları ile ilgili, bölüme gelmeden sahip oldukları bilgiye 
ilişkin soruya verdiği cevaplar arasında ilişki bulunmaktadır. Buna göre, Akdeniz bölgesinde 
yaşayanlarda kesinlikle katılıyorum veya katılıyorum cevapları artarken, Katılmıyorum veya kesinlikle 
katılmıyorum cevaplarının Marmara bölgesinde artış gösterdiği görülmektedir. Diğer bir ifade ile 
Marmara bölgesinde ailesi yaşayan katılımcılar bölüme gelmeden önce de çevre sorunları ile ilgili bilgi 
sahibi olduklarını ifade etmektedir. 
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Tablo 18. Bölüme Gelmeden Önce Çevre Sorunları ile İlgili Fazla Bilgim Yoktu Sorusuna Verilen 
Cevaplar ile Sınıfı Arasındaki İlişki 

 Korelasyon Sınıf 

Bölüme gelmeden önce çevre sorunları ile ilgili fazla 
bilgim yoktu. 

İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

,318 

,000 

169 

Katılımcıların eğitim almakta oldukları sınıf düzeyi ile bölüme gelmeden önce çevre sorunları ile ilgili 
bilgim yoktu sorusuna verdiği cevaplar arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 
Buna göre katılımcıların sınıfları arttıkça katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum cevaplarının arttığı, 
daha az zamandır eğitim alanların ise daha çok katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum cevabı vererek 
çevre sorunları ile ilgili bilgilerinin olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

Tablo 19. Bölüme Gelmeden Önce Çevre Sorunları ile İlgili Fazla Bilgim Yoktu Sorusuna Verilen 
Cevaplar ile Yaş Arasındaki İlişki 

 Korelasyon Yaş 

Bölüme gelmeden önce çevre sorunları ile ilgili fazla 
bilgim yoktu. 

İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

,188 

,014 

171 

Katılımcılara sorulan bölüme gelmeden önce çevre sorunlarıyla ilgili fazla bilgim yoktu sorusuna 
verdikleri cevapların yaş gruplarına göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir. Buna göre 
katılımcıların yaşları büyüdükçe verdikleri cevaplar katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum 
seçeneklerinde yoğunlaşırken, daha küçük yaş grubundaki katılımcılar daha çok kesinlikle katılıyorum 
veya katılıyorum cevabı vermiştir. 

Tablo 20. Katılımcıların Çevrenin Korunması İçin Eğitim Verilmesi Gerektiğine İlişkin Soruya 
Verdiği Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 83 48,5 50,3 50,3 

Katılıyorum 45 26,3 27,3 77,6 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

14 8,2 8,5 86,1 

Katılmıyorum 11 6,4 6,7 92,7 

Kesinlikle katılmıyorum 12 7,0 7,3 100,0 

Toplam 165 96,5 100,0  

Boş Cevap 6 3,5   

Genel Toplam 171 100,0   

Katılımcıların %74,8’i (128 kişi) çevrenin korunması için çevre eğitimine ağırlık verilmesini belirtirken, 
%13,4’ü (23 kişi) katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. %8,2’inin (14 kişi) kararsız 
kaldığı soruya katılımcıların %3,5’i (6 kişi) cevap vermemiştir. Dolayısıyla çevre bilincinin geliştirilmesi 
ve duyarlığının artmasında eğitimin ve okulun oldukça önemli bir yerinin olduğu ve çevre eğitimine 
ağırlık verilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 21. Katılımcıların Okulun Çevre Bilinci/Farkındalığına Etkisi Sorusuna Verdiği Cevapların 
Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 62 36,3 37,6 37,6 

Katılıyorum 61 35,7 37,0 74,5 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

18 10,5 10,9 85,5 

Katılmıyorum 12 7,0 7,3 92,7 

Kesinlikle katılmıyorum 12 7,0 7,3 100,0 

Toplam 165 96,5 100,0  

Boş Cevap 6 3,5   

Genel Toplam 171 100,0   

Okulun çevre bilincinin oluşmasında öneminin olup olmadığının sorulduğu soruya katılımcıların 
%72’si (123 kişi) kesinlikle katılıyorum veya katılıyorum cevabını verirken %14’ü (24 kişi) katılmadığı 
belirtmiştir. %10,5’inin (18 kişi) kararsız kaldığı soruya 6 kişi (%3,5’i) cevap vermemiştir. 

Tablo 22. Okul Çevre Bilincinin/Farkındalığının Şekillenmesinde Önemli Bir Rol Oynamaktadır 
Sorusuna Verilen Cevaplar ile Katılımcıların Yaşı Arasındaki İlişkisi 

 Korelasyon Yaş 

Okul çevre bilincinin/farkındalığının şekillenmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır. 

İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

,176 

,024 

165 

Katılımcıların Okul çevre bilincinin/farkındalığının şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır 
sorusuna verdiği cevaplar ile yaşları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
Katılımcıların yaşları arttıkça kesinlikle katılmıyorum veya katılmıyorum şeklinde cevaplar artarken, 
daha düşük yaş grubundaki katılımcıların genellikle katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum cevabı 
vererek okulun çevre bilincinde önemli rol oynadığını belirttiği görülmektedir. 

Tablo 23. Katılımcıların STK Üyeliği Olup Olmamasına Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Evet 25 14,6 15,3 15,3 

Hayır 138 80,7 84,7 100,0 

Toplam 163 95,3 100,0  

Boş Cevap 8 4,7   

Genel Toplam 171 100,0   

Katılımcılara çevre ile ilgili herhangi bir resmi veya sivil oluşuma üyeliklerinin bulunup 
bulunmadığının sorulduğu soruya, katılımcıların %80,7’si (138 kişi) hayır cevabını vermiştir. 
%14,6’sının (25 kişi) çevre ilgili bir oluşuma üyeliği bulunduğunu ifade ederken, %4,7’si (8 kişi) soruyu 
cevapsız bırakmıştır. 

Tablo 24. Herhangi Bir Çevre Kulüp/Dernek/Vakıf Gibi STK’ya Üyeliğiniz Var Mı Sorusuna Verilen 
Cevaplar ile Aile Geliri Arasındaki İlişki 

 Korelasyon Aile Gelir 

Herhangi bir çevre kulüp/dernek/vakıf gibi STK’ya 
üyeliğiniz var mı? 

İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

-,237 

,002 

162 
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Katılımcıların ailelerinin gelir düzeyi ile çevre ile ilgili kulüp/dernek/ vakıf vb. üyelik olma durumu 
arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Ailelerinin gelir düzeyi düşük olan katılımcıların verdiği 
cevaplar hayır seçeneğinde yoğunlaşırken, yüksek olan katılımcıların evet şeklinde cevap verdiği 
görülmektedir. Dolayısıyla ailesinin gelir düzeyi yüksek olan katılımcıların bir üyeliği varken düşük 
olanların çevresel bir yapıya üyeliği bulunmamaktadır. 

Tablo 24. Herhangi Bir Çevre Kulüp/Dernek/Vakıf Gibi STK’ya Üyeliğiniz Var Mı Sorusuna Verilen 
Cevaplar ile Baba Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişki 

 Korelasyon Baba Eğitim Düzeyi 

Herhangi bir çevre kulüp/dernek/vakıf gibi STK’ya 
üyeliğiniz var mı? 

İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

-,274 

,000 

163 

Katılımcıların babalarının eğitim düzeyi ile çevreyle ilgili kulüp, dernek, vakıf vb. üyelikleri arasında 
negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Katılımcıların babasının eğitim düzeyi yükseldikçe çevre 
ile bir kulüp, vakıf, dernek gibi oluşumlara üyelik seçenekleri artış göstermektedir. Babasının eğitim 
düzeyi daha düşük olan öğrencilerin çevre ile ilgili oluşumlara üye olma eğilimleri daha düşüktür. 

Tablo 25. Katılımcıların STK ve Etkinliklerin Çevre Algısına Etkisine İlişkin Soruya Verdiği 
Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 18 10,5 50,0 50,0 

Katılıyorum 7 4,1 19,4 69,4 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

5 2,9 13,9 83,3 

Katılmıyorum 3 1,8 8,3 91,7 

Kesinlikle katılmıyorum 3 1,8 8,3 100,0 

Toplam 36 21,1 100,0  

Boş Cevap 135 78,9   

Genel Toplam 171 100,0   

Çevre temelli herhangi bir STK veya çevreyi konu alan etkinliklerin çevre algısına olumlu katkı yapıp 
yapmadığının sorulduğu soruya katılımcıların %78,9’u (138 kişi) cevap vermemiştir. %3,6’sı (6 kişi) 
katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum cevabını verirken, bu soruya katıldıklarını belirten 
katılımcıların oranı %14,6 (25 kişi)’dır. 

Tablo 26. Çevreci STK ve Katıldığım Etkinlikler Çevre Algıma Olumlu Etki Etmiştir Sorusuna 
Verilen Cevaplar ile Aile Gelir Arasındaki İlişki 

 Korelasyon Aile Gelir 

Çevreci STK ve katıldığım etkinlikler çevre algıma olumlu 
etki etmiştir 

İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

-,340 

,046 

35 

Yapılan korelasyon analizi sonunda çevreci STK ve etkinliklerin çevre algısına etkisi ile ilgili sorulan 
soruya verilen cevapların ailelerin gelir düzeyi ile negatif yönlü bir ilişkisi olduğu görülmüştür. Buna 
göre gelir düzeyi arttıkça verilen cevapların katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum seçeneklerinde 
artış gösterdiği görülmektedir. Dolayısıyla ailesi düşük gelir düzeyindeki katılımcılar STK ve 
etkinliklerin çevre algısına olumlu bir etkisi olmadığını düşünürken, yüksek gelir düzeyinde olanlar 
olumlu etkisi olduğunu ifade etmiştir. 
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Tablo 27. Katılımcıların Çevre ile İlgili Ders Alıp Almamasına Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Evet 106 62,0 64,2 64,2 

Hayır 59 34,5 35,8 100,0 

Toplam 165 96,5 100,0  

Boş Cevap 6 3,5   

Genel Toplam 171 100,0   

Katılımcıların öğrenim gördükleri programda çevre ile ilgili ders alıp almadıkları sorusuna verdik 
cevaba göre; %62,0’ı (106 kişi) çevre ilgili ders aldığını belirtirken, %34,5’i (59 kişi) hayır cevabını 
vermiştir. Katılımcıların %3,5’i (6 kişi) cevap vermemiştir. 

Tablo 28. Bölümde Çevre ile İlgili Herhangi Bir Ders Aldınız Mı Sorusuna Verilen Cevaplar ile Sınıf 
Arasındaki İlişki 

 Korelasyon Sınıf 

Bölümde çevre ile ilgili herhangi bir ders aldınız mı? İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

,479 

,000 

164 

Üst sınıflarda okuyan öğrenciler çevre ile ilgili ders aldığını belirtirken alt sınıflarda eğitim alan 
öğrenciler çevre ile ilgili bir ders almadıkları şeklinde cevap vermiştir. 

Tablo 29. Bölümde Çevre ile İlgili Herhangi Bir Ders Aldınız mı Sorusuna Verilen Cevaplar ile Yaş 
Arasındaki İlişki 

 Korelasyon Yaş 

Bölümde çevre ile ilgili herhangi bir ders aldınız mı? İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

-,283 

,000 

165 

Yüksek yaş kategorisinde yer alan katılımcılar bölümde çevre ile ilgili ders aldığını belirtirken daha 
düşük yaşlarda olan katılımcıların çevre ile ilgili ders almadığı görülmektedir. 

Tablo 30. Katılımcıların Bölümde Verilen Çevre Derslerinin Yeterliliğine İlişkin Soruya Verdiği 
Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 36 21,1 29,8 29,8 

Katılıyorum 34 19,9 28,1 57,9 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

31 18,1 25,6 83,5 

Katılmıyorum 13 7,6 10,7 94,2 

Kesinlikle katılmıyorum 7 4,1 5,8 100,0 

Toplam 121 70,8 100,0  

Boş Cevap 50 29,2   

Genel Toplam 171 100,0   

Bölümde verilen çevre eğitiminin sorgulandığı soruya katılımcıların %29,2’si (50 kişi) cevapsız 
bırakırken, %18,1’i (31 kişi) kararsız olduğunu ifade etmiştir. %41’i (70 kişi) bölümde çevre eğitiminin 
yeterli olduğunu ifade ederken, %11,7’si (33 kişi) bu soruya katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum 
cevabını vermiştir. 
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Tablo 31. Bölümde Verilen Çevre Eğitiminin Yeterli Olduğunu Düşünüyorum Sorusuna Verilen 
Cevaplar ile Aile Gelir Arasındaki İlişki 

 Korelasyon Aile Gelir 

Bölümde verilen çevre eğitiminin yeterli olduğunu 
düşünüyorum. 

İlişki Katsayısı 
Sig. (2-tailed) 
N. 

-,237 
,009 
120 

Katılımcıların gelir düzeylerinin bölümde çevre ile ilgili verilen derslerin yeterliliği ile ilgili algılarında 
farklılık oluşturduğu görülmektedir. Negatif yönlü olan bu farklılığa göre ailesinin gelir düzeyi yüksek 
olanlar bölümde verilen çevre derslerini yeterli olduğunu ifade ederken daha düşük gelir düzeyinde 
olanlar verilen eğitimin yetersiz olduğunu düşünmektedir. 

Tablo 32. Katılımcıların Bölümde Çevre Sorunları ile İlgili Ders Verilmesine İlişkin Soruya Verdiği 
Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 42 24,6 34,4 34,4 

Katılıyorum 38 22,2 31,1 65,6 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

21 12,3 17,2 82,8 

Katılmıyorum 14 8,2 11,5 94,3 

Kesinlikle katılmıyorum 7 4,1 5,7 100,0 

Toplam 122 71,3 100,0  

Boş Cevap 49 28,7   

Genel Toplam 171 100,0   

Katılımcıların % 46,8’i (80 kişi) bölümde çevre sorunları konularına değinildiğini belirtirken, %12,3’ü 
(21 kişi) buna katılmadığını ifade etmiştir. Katılımcıların %28,7’si (49 kişi) ise soruya cevap vermemiştir. 

Tablo 33. Bölümde Verilen Derslerde Çevre Sorunları ile İlgili Konulara Değinilmektedir Sorusu ile 
Cinsiyet İlişkisi 

 Korelasyon Cinsiyet 

Bölümde verilen derslerde çevre sorunları ile ilgili konulara 
değinilmektedir. 

İlişki Katsayısı 
Sig. (2-tailed) 
N. 

,178 
,050 
122 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda “Bölümde verilen derslerinde çevre sorunları ile ilgili konulara 
değinilmektedir.” sorusu ile cinsiyet faktörü arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmüştür. Erkek katılımcıların verdiği cevaplar katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevaplarında 
yoğunlaşırken, kadın katılımcılar bölümde çevre ile ilgili konulara değinilmediği yönünde cevap 
vermiştir. 

Tablo 34. Katılımcıların Bölümde Çevre Sorunları ile İlgili Ders Dışı Aktivitelerin Gerekliliğine 
İlişkin Soruya Verdiği Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 99 57,9 58,2 58,2 

Katılıyorum 31 18,1 18,2 76,5 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

10 5,8 5,9 82,4 

Katılmıyorum 15 8,8 8,8 91,2 

Kesinlikle katılmıyorum 15 8,8 8,8 100,0 

Toplam 170 99,4 100,0  

Boş Cevap 1 ,6   

Genel Toplam 171 100,0   
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Katılımcıların %76’sı (130 kişi) bölümde ders dışında çevre sorunları ile ilgili aktivitelerin olmasının 
gerekli olduğunu belirtirken, %17,6’sı (30 kişi) bu soruya katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum 
cevabını vermiştir. Katılımcılardan 1 kişi soruya cevap vermemiştir. Dolayısıyla çevreyle ilgili sorun 
alanlarının ders dışı aktivitelerle desteklenmesi gerektiği görülmektedir. Çevreye ilişkin sorunlar, 
politikalar, ilkeler, uygulamalar gibi konularda sadece derslerde teorik bilgiler verilmesinin yeterli 
olmayacağı açıkça ortaya konulmuştur. 

Tablo 35. Katılımcıların Üniversitelerin Çevre Bilinci Düzeyini Artırmadaki Rolüne İlişkin Soruya 
Verdiği Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 88 51,5 52,1 52,1 

Katılıyorum 42 24,6 24,9 76,9 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

15 8,8 8,9 85,8 

Katılmıyorum 10 5,8 5,9 91,7 

Kesinlikle katılmıyorum 14 8,2 8,3 100,0 

Toplam 169 98,8 100,0  

Boş Cevap 2 1,2   

Genel Toplam 171 100,0   

Çevre bilinci düzeyinin artırılması amacıyla üniversitelerin daha fazla çalışma yapması gerektiğini 
belirtenlerin oranı %76,1’dir (130 kişi). Katılımcıların %14’ü (24 kişi) katılmıyorum ve kesinlikle 
katılmıyorum cevabını verirken, kararsızların oranı %8,8’dir (15 kişi). %1,2 (2 kişi) oranında katılımcı 
cevap vermemiştir. 

Tablo 36. Katılımcıların Çevre Eğitiminin Ulusal Düzeyde Yeterli Seviyede Verilip Verilmediğine 
İlişkin Soruya Verdiği Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 26 15,2 15,3 15,3 

Katılıyorum 30 17,5 17,6 32,9 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

51 29,8 30,0 62,9 

Katılmıyorum 39 22,8 22,9 85,9 

Kesinlikle katılmıyorum 24 14,0 14,1 100,0 

Toplam 170 99,4 100,0  

Boş Cevap 1 ,6   

Genel Toplam 171 100,0   

Çevre eğitiminin ulusal düzeyde yeterli seviye verilip verilmediğinin sorulduğu soruya, katılımcıların 
%36,8’i (63 kişi) katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. %32,7’si (56 kişi) kesinlikle 
katılıyorum ve katılıyorum cevabını verirken, %29,8’nin (51 kişi) kararsız olduğu görülmektedir. 

Tablo 37. Katılımcıların Çevre Sorunlarının Ülke Gündeminde Yer Almasına İlişkin Soruya Verdiği 
Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 17 9,9 10,2 10,2 

Katılıyorum 17 9,9 10,2 20,5 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

55 32,2 33,1 53,6 

Katılmıyorum 55 32,2 33,1 86,7 

Kesinlikle katılmıyorum 22 12,9 13,3 100,0 

Toplam 166 97,1 100,0  

Boş Cevap 5 2,9   

Genel Toplam 171 100,0   
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Çevre sorunlarının ülke gündeminde yeteri kadar yer alıp almadığının sorulduğu soruya katılımcıların 
%45,1’i (77 kişi) katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. %32,2’si (55 kişi) kararsız 
olduğunu ifade ederken, %19,8’i (34 kişi) katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. 
Katılımcıların %2,9’u (5 kişi) soruya cevap vermemiştir. 

Tablo 38. Çevre Sorunlarının Ülke Gündeminde Yeteri Kadar Yer Aldığını Düşünüyorum Sorusuna 
Verilen Cevaplar ile Öğretim Türü Arasındaki İlişki  

 Korelasyon Öğretim Türü 

Çevre sorunlarının ülke gündeminde yeteri kadar yer 
aldığını düşünüyorum. 

İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

-,174 

,025 

166 

Çevre sorunlarının ülke gündeminde yeterince yer alıp almadığına ilişkin sorulan soru ile öğretim türü 
arasında ters yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. I. öğretimde okuyan öğrencilerin cevapları 
kesinlikle katılmıyorum veya katılmıyorum seçeneklerinde yoğunlaşırken, II. öğretimde okuyanların 
genellikle katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap verdiği görülmektedir. Dolayısıyla II. 
öğretim öğrencileri çevre sorunlarının yeteri kadar gündemde yer aldığını düşünürken I. öğretim 
öğrencileri çevre sorunlarının gündemde kalma düzeyini yetersiz görmektedir. 

Tablo 39. Katılımcıların Müfredat Dışında Çevreyle İlgili Materyaller Okumasına İlişkin Soruya 
Verdiği Cevapların Dağılımı  

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 21 12,3 12,6 12,6 

Katılıyorum 49 28,7 29,3 41,9 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

54 31,6 32,3 74,3 

Katılmıyorum 31 18,1 18,6 92,8 

Kesinlikle katılmıyorum 12 7,0 7,2 100,0 

Toplam 167 97,7 100,0  

Boş Cevap 4 2,3   

Genel Toplam 171 100,0   

Katılımcıların % 41’i (70 kişi) müfredat dışında çevreyle ilgili materyal okuduğunu belirtirken, %25,1’i 
(43 kişi) müfredat dışında herhangi bir materyal okumadığını belirtmiştir. Katılımcıların %31,6’sı (54 
kişi) bu soruya ne katılıyorum ne katılmıyorum cevabını verirken, %2,3’ü (4 kişi) ise cevap vermemiştir. 

Tablo 40. Katılımcıların Bireysel Çabaların Çevreye Verilen Zararın Azaltılmasındaki Etkisine 
İlişkin Soruya Verdiği Cevapların Dağılımı  

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 37 21,6 22,2 22,2 

Katılıyorum 57 33,3 34,1 56,3 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

42 24,6 25,1 81,4 

Katılmıyorum 19 11,1 11,4 92,8 

Kesinlikle katılmıyorum 12 7,0 7,2 100,0 

Toplam 167 97,7 100,0  

Boş Cevap 4 2,3   

Genel Toplam 171 100,0   

Katılımcıların %54,9’u (94 kişi) çevreye verilen zararın bireysel çabalar ile azaltılabileceğini 
belirtmektedir. Katılımcıların %24,6’sı (42 kişi) kararsız kalırken, %18,1’i (31 kişi) bu soruya 
katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. Katılımcılardan 4 kişi ise soruyu cevapsız 
bırakmıştır. 
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Tablo 41. Bireysel Çabalar Çevreye Verilen Zararın Azaltılmasına Etki Etmektedir Sorusuna Verilen 
Cevaplar ile Yaş Arasındaki İlişki 

 Korelasyon Yaş 

Bireysel çabalar çevreye verilen zararın azaltılmasına etki 
etmektedir. 

İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

,219 

,004 

167 

Bireysel çabaların çevreye verilen zararın azalmasında etkisi olup olmadığına ilişkin soruya verilen 
cevapların katılımcıların yaşları çerçevesinde pozitif yönlü anlamlı şekilde değiştiği görülmektedir. 
Bireysel çabaların çevreye zararın azaltılmasında etkili olduğunu düşünen katılımcılar daha düşük yaş 
gruplarında yer almaktadır. Yaşı büyük olan katılımcıların verdiği cevaplar ise katılmıyorum veya 
kesinlikle katılmıyorum seçeneklerinde yoğunlaşmaktadır. Diğer bir ifade ile yaşı büyük olan 
katılımcılar bireysel çabaların çevre sorunlarını çözemeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla son 
dönemde çevre sorunlarının artması ve yoğunlaşması nedeniyle çevrecilik konusunda genç neslin daha 
duyarlı olduğu ve bireysel olarak çözüme katkıda bulunmanın mümkün olduğu görülmektedir. Bu 
çerçevede çevre eğitimine gereken önemin verilmesinin elzem olduğu açıktır. 

Tablo 42. Katılımcıların Tüketim Alışkanlıklarının Çevre Sorunlarını Artırmasına İlişkin Soruya 
Verdiği Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 61 35,7 36,5 36,5 

Katılıyorum 50 29,2 29,9 66,5 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

27 15,8 16,2 82,6 

Katılmıyorum 15 8,8 9,0 91,6 

Kesinlikle katılmıyorum 14 8,2 8,4 100,0 

Toplam 167 97,7 100,0  

Boş Cevap 4 2,3   

Genel Toplam 171 100,0   

Tüketim alışkanlıklarının çevre sorunlarını artırdığına ilişkin soruya katılımcıların %64,9’u (111 kişi) 
kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum cevabını vermiştir. %17’si (29 kişi) katılmıyorum ve kesinlikle 
katılmıyorum cevabını verirken %15,8’i (27 kişi) kararsız kalmıştır. Bu soruya katılımcılardan 4 kişi ise 
cevap vermemiştir. Dolayısıyla çevreye olumsuz etkisi olabilecek tüketim alışkanlıklarının temel sorun 
alanlarından biri olarak tanımlanması söz konusudur. Buna göre tüketim alışkanlıklarımızı çevreyle 
uyumlu hale getirmemiz gerekmektedir. 

Tablo 43. Katılımcıların Arkadaşlarıyla Çevre Sorunları ile İlgili Konuları Tartışıp Tartışmadığına 
İlişkin Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 19 11,1 11,4 11,4 

Katılıyorum 52 30,4 31,3 42,8 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

45 26,3 27,1 69,9 

Katılmıyorum 29 17,0 17,5 87,3 

Kesinlikle katılmıyorum 21 12,3 12,7 100,0 

Toplam 166 97,1 100,0  

Boş Cevap 5 2,9   

Genel Toplam 171 100,0   

Katılımcılara arkadaş ortamlarında çevre sorunları ile ilgili konularda tartışıp tartışmadıklarının 
sorulduğu soruya katılımcıların, %41,5’i (71 kişi) çevre sorunları ile ilgili konuları tartıştıklarını 
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belirtirken, %29,3’ü (50 kişi) arkadaş ortamlarında çevre sorunlarını konuşmadıklarını belirtmiştir. 
Katılımcıların % 26,3’ü (45 kişi) kararsız kaldığını belirtirken, 5 kişi ise bu soruya cevap vermemiştir. 
Dolayısıyla yeni dönem genç neslin belirli oranda çevreye ilişkin konulara gündelik yaşamlarında yer 
verdikleri ve çevre sorunlarını tartıştıkları görülmüştür. Azımsanmayacak derecede bir oranda ise çevre 
sorunlarına karşı kayıtsızlık söz konusu olmuştur. Buna göre çevre sorunlarına kayıtsız kalan gençlerin 
bilgi ve bilinç düzeyini artıracak çevre eğitimi çalışmalarının gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Tablo 44. Katılımcıların Aşırı Nüfus Artışının Ekolojik Dengeye Etkisine İlişkin Soruya Verdiği 
Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 64 37,4 39,0 39,0 

Katılıyorum 37 21,6 22,6 61,6 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

31 18,1 18,9 80,5 

Katılmıyorum 19 11,1 11,6 92,1 

Kesinlikle katılmıyorum 13 7,6 7,9 100,0 

Toplam 164 95,9 100,0  

Boş Cevap 7 4,1   

Genel Toplam 171 100,0   

Aşırı nüfus artışının ekolojik dengeye zarar verip vermediği sorusuna katılımcıların %59’u (101 kişi) 
kesinlikle katılıyorum veya katılıyorum cevabını vermiştir. Katılımcıların %18,1’i (31 kişi) kararsız 
olduğunu belirtirken, %4,1 (7 kişi) oranında katılımcı soruya cevap vermemiştir. 

Tablo 45. Aşırı Nüfus Artışı Ekolojik Dengeye Zarar Vermektedir Sorusu ile Cinsiyet İlişkisi 

 Korelasyon Cinsiyet 

Aşırı nüfus artışı ekolojik dengeye zarar vermektedir İlişki Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 

N. 

-,170 

,029 

164 

Katılımcıların aşırı nüfus artışının ekolojik dengeye zarar verip vermediğine ilişkin görüşlerini ortaya 
çıkarmak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar ile cinsiyet arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. Buna göre kadın katılımcılar daha çok katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum şeklinde 
cevap verirken erkek katılımcıların katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum cevaplarını daha çok 
verdiği görülmektedir. Dolayısıyla aşırı nüfus artışı, erkeklerden ziyade kadınlar açısından ekolojik 
açıdan bir sorun olarak görülmektedir. 

Tablo 46. Katılımcıların Kamu ve Özel Yatırımların Yapılması Sürecinde Çevresel 
Etkilerin/Risklerin Dikkate Alınıp Alınmadığına İlişkin Soruya Verdiği Cevapların Dağılımı 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kesinlikle katılıyorum 25 14,6 15,2 15,2 

Katılıyorum 46 26,9 28,0 43,3 

Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

43 25,1 26,2 69,5 

Katılmıyorum 27 15,8 16,5 86,0 

Kesinlikle katılmıyorum 23 13,5 14,0 100,0 

Toplam 164 95,9 100,0  

Boş Cevap 7 4,1   

Genel Toplam 171 100,0   

Kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımlar esnasında çevrenin dikkate alınıp alınmadığı 
sorusuna katılımcıların %41,5’i (71 kişi) kesinlikle katılıyorum veya katılıyorum cevabını vererek 
yatırımlar sürecinde çevresel etkinin dikkate alındığını düşündüklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların 
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%29,3’ü (50 kişi) katılmadığı ifade ederken, % 25,1’i (43 kişi) kararsız olduğunu ifade etmiştir. 
Katılımcılardan %4,1 (7 kişi) soruya cevap vermemiştir. 

 

Sonuç 

Günümüzde insanlığın en önemli sorun alanlarından birisi olarak görülen çevreye ilişkin kaygıların 
endişe verici seviyelere çıktığı artık kabul edilmektedir. Öyle ki; sorunların girift hale gelmesi ve içinden 
çıkılamaz hale gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Küresel düzeyde tehditlerin yakın gelecekte insanları ve 
tüm gezegeni saracağı öngörülmektedir. Yapılan çeşitli inceleme, araştırma ve çalışmalar bunu 
göstermektedir. Dolayısıyla çevreye yönelik algının değişip değişmediğinin ve verilen çevre 
eğitimlerinin katkısı olup olmadığının geleceğe dair çevre eğitimi politikalarının tespiti açısından 
büyük önem taşımaktadır. 

Bu araştırma ile SBKY Bölüm öğrencilerinin çevre algısına ilişkin sonuçlar aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir: 

1- Ailede alınan çevre eğitimin yaşı daha küçük olanlar açısından yüksek olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla geçmiş yıllara göre son dönemlerde ailede çevre eğitiminin ve bilincinin arttığı söylenebilir. 

2- Katılımcıların büyük çoğunluğunun büyükşehir ya da şehirlerde yaşadığı görülmektedir. Çevre ile 
ilgili birçok sorunun kaynağı olarak nüfus ve düzensiz kentleşme gösterildiği için katılımcılarda çevre 
bilincinin yüksek çıktığı söylenebilir. 

3- Katılımcıların genellikle ailede eğitim seviyesinin yüksek olmasının çevre bilincine katkı yaptığını 
belirtmektedir. Dolayısıyla çevre algısında eğitimin önemli bir yeri olduğu açıktır. 

4- Gelir durumu çevreye etik yaklaşımların en temel belirleyicilerinin başında geldiği kabul edilir. Zira 
ekonomik kaygılar arttıkça çevre bilinci düşmektedir. Gelir düzeyi düşük ailelerde önceliğin çevre 
bilinci olmadığı, çevreciliğin bir lüks gibi algılandığı söylenebilir. 

5- Ekonomik kaygılarda olduğu gibi coğrafi bölge düzeyinde de çevre sorunları ile daha fazla muhatap 
olunması durumunda çevre bilgisi ve bilincinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

6- Çevre ile ilgili olarak alınan eğitimlerin bilgi düzeyini artırdığı ve çevre eğitimi çeşitlendikçe çevre 
algısının olumlu yönde değiştiği görülmektedir. Zira daha fazla çevre eğitimi alan sınıflarda çevre 
sorunlarına ilgi yüksek çıkmıştır. 

7- Çevrenin korunması hususunda bilgi ve bilinç eksikliği, bir gerçeklik olarak her düzeyde 
görülmektedir. Bunun giderilmesinde ise okulun oldukça önemli bir yerinin ve etkisinin olduğu kabul 
edilmektedir. Dolayısıyla çevre eğitimine gereken önemin verilmesi gerektiği açıkça ortaya çıkmıştır. 

8- Çevreci STK’na üyeliğin çevre algısı üzerinde bir etkisi vardır. Gelir düzeyi düşük ailelerde bu oranın 
düşük, gelir düzeyi yüksek ailelerde ise yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

9- Bölümde verilen çevre derslerinin yeterliliğinin ekonomik kaygılarla ilişkilendirilmesi negatif 
yönlüdür. Dolayısıyla ekonomi-çevre kaygısında negatif korelasyon söz konusudur. 

10- Cinsiyet ayrımında, çevrenin ayrımcılığa uğradığı düşüncesi (eko-feminizm) ile uyumlu olduğu için 
duyarlılık daha yüksek çıkmıştır. Bu nedenle kadınların çevre derslerinde çevre sorunlarına daha fazla 
değinilmesi gerektiğini istediği ortaya çıkmıştır. 

11- Çevre sorunlarının tespiti, etkisi ve çözümüne yönelik çalışmalarda üniversitelerin rolünün oldukça 
yüksek olduğu ve alan çalışmaları ve ders dışı aktivitelerin de en etkili çevre eğitimi yöntemlerinden 
birisi olduğu kabul edilmektedir. 

12- Tüketim alışkanlıklarının çevre sorunları üzerinde etkisi olsa da çevre sorunlarının gündemin 
önemli konularından birisi olmadığı görülmektedir. 

13- Bireysel çabaların çevre sorunlarının çözümünde etkisi olduğu daha çok yaşı küçük olanlarda 
anlamlı olmaktadır. 

14- Aşırı nüfus artışının çevreye zarar verdiği kadın katılımcılar tarafından daha anlamlı bulunmuştur. 
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Sonuç olarak gelecek kuşakları oluşturacak olan gençlerin çevreye ilişkin algılarının ortaya çıkarılması 
ve buna göre çevre eğitimi politikalarının belirlenmesi, var olan ve ortaya çıkması muhtemel çevre 
sorunlarına duyarlılığın ve çevre bilincinin artması sağlanabilecektir. 
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BİLDİRİ NO 84: SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI 
ÜZERİNE BİR ANALİZ 

Doç. Dr. İzzet Yüksek89 

Özet 

Türkiye 1999 yılında iki önemli yıkıcı deprem yaşamıştır. Bu depremlerde önemli can kayıpları 
olmuştur, yıkılan ve hasar gören yapılar, mevcut binaların deprem dayanıklılığının yeterli olmadığını 
ortaya koymuştur. Özellikle deprem bölgesinde bulunan binaların yenilenmesi ihtiyacı kentsel 
dönüşüm olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak kentsel dönüşüm sadece riskli yapıların yenilenmesi ile 
sınırlı değildir. Kentsel dönüşüm bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak, kentlerin içinde bulunduğu 
problemlere çözüm getirmelidir. Ancak ülkemizdeki kentsel  dönüşüm uygulamaları birbirinden 
kopuk ve beklentileri karşılamaktan uzaktır. Oysa ki kentsel dönüşüm şehirlerimizi içinde bulunduğu 
problemlerden kurtarmak için bir fırsattır. Depreme dayanıklı yapılarla inşaa edilen, toplu taşımaya ve 
yaya kullanımına uygun, daha az enerji ve atık üreten, sosyal donatı ve yeşil alanları arttırılmış güvenli, 
çağdaş yüksek standartlara sahip şehirler hedeflenmelidir. Bu amaçla bina bazlı yaklaşımlara son 
verilmeli, ada ve yol bazlı sosyal, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilir ilkelerine  uygun kentsel 
dönüşüm uygulamalarına geçilmelidir. Bu çalışmada süreç içerisinde ortaya çıkan daha yaşanabilir 
şehiler için bir zorunluluk olarak gözüken “sürdürülebilir kentsel dönüşüm” kavramının içeriği, 
özellikleri ve Türkiye’deki farkındalık durumu tartışılarak analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilirlik, kentsel dönüşüm, sürdürülebilir kentsel dönüşüm. 

Jel Kodları  : L740. 

 

1. Giriş  

Endüstrileşme süreci ile birlikte artan kent nüfusu, teknolojik gelişmelere paralel olarak motorlu 
taşıtların kullanılmaya başlanılması ile birlikte insan ölçeğinde tasarlanan kentlerin ölçeklerinin 
farklılaşmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte özellikle şehir merkezlerinin yeni ortaya çıkan daha 
geniş yollar, daha çok ailenin barındığı daha büyük yapılar gibi isteklere cevap verememesi kentlerin 
yeniden planlanması ve dönüştürülmesi sonucunu doğurmuştur. Türkiye’de bu koşullara ek olarak 
mevcut yapı stokunun bir kısmının mühendislik hizmeti olmaksızın yapılmış olması, bir kısmının ise 
mühendislik ürünü olarak ortaya çıkmasına rağmen yeterli deprem dayanıklılığına sahip olmaması söz 
konudur. Bu nedenle Türkiye’de özellikle büyükşehir niteliğine sahip şehirlerin pek çoğunda kentsel 
dönüşüm bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Özden; Ülkemizde 1990’ların son yarısında, hatta 2000’lerle birlikte yoğun olarak söylemlerde yer 
bulmaya başlayan kentsel dönüşüm gereksinmesinin ortaya çıkışının temel nedenlerini dört grupta 
toplamıştır. Bunlar göç, yasadışı yapılaşma, kent merkezlerinin ve eski kent parçalarının sorunları ve 
süzülme süreci ile afetler, özellikle depremdir (Özden, 2006). 

Bu doğrultuda 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereği belediyelere 
kentsel dönüşüm iş ve işlemleri hakkında yetkiler verilmiştir. Sonrasında 2012 yılında Kentsel 
Dönüşüm Yasası olarak bilinen “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkında kanun 
çıkarılmıştır. Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların 
bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama 
çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir 
(Kanun No:6306, 2012). Bu kapsamda Türkiye’de özellikle deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm 
çalışmaları hızlandırılmıştır. Ancak bu çalışmalar, daha yaşanabilir bir çevre kaygısından ziyade yapısal 
yenileme ve ekonomik getiri odaklı gelişmiştir. Bu nedenle kentsel dönüşüm projeleri tarihi çevreye 
zarar veren, kentin gerçekleri ile uyumsuz ve hiçbir sosyo-kültürel kaygı taşımayan projeler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Neticede şehirlerin kentsel dönüşüm projeleri ile daha yaşanabilir hale 
getirilmesi hedeflenirken, tersine kimliğinden sıyrılmış sorun yumağı haline getirilmiştir.  

                                                        
89 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Şehzadeler, Manisa. 0 236 

2018502, izzet.yuksek@cbu.edu.tr 
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Halkın uzun vadeli ekonomik, çevresel ve sosyal refahını sağlayacak sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak 
için, kentsel dönüşümü ekonomik, çevresel ve sosyal koşulların iyileştirilmesi için uygulanan strateji ve 
eylemler bütünü (Donnison, 1993) şeklinde ele almak gereklidir (Yıldız vd.). Bu gereklilikler 
doğrultusunda kentsel dönüşüm kavramı sürdürülebilirlik ilkeleri ile beraber değerlendirilerek 
“sürdürülebilir kentsel dönüşüm” kavramı literatüre girmiştir. Bugün artık pek çok ülkede olduğu gibi 
Türkiye’de de sürdürülebilir kentsel dönüşüm uygulamaları konuşulmaya başlanmıştır. Bu çalışmada 
“sürdürülebilir kentsel dönüşüm” kavramı, ilkeleri ve Türkiye’deki farkındalık durumu tartışılacaktır. 

2. Temel Kavramlar, Tanımlar 

Genel olarak kentsel dönüşüm; kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla değişime uğrayan bir 
bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı 
bir vizyon ve eylem olarak ifade edilmektedir (Thomas 2003).  

Kentsel dönüşüm, bir kasaba ve/veya şehirde fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel şartlar itibariyle 
yapılan değişiklikleri ifade eder. Dönüşüm temel olarak şehrin toplum, suç, altyapı, istihdam, sağlık, 
okur-yazarlık gibi birçok şehirsel özelliği kapsayan yukarıdaki 4 temel faktör kapsamında ele 
alınmaktadır. Bu faktörlerin her birisinin kendine has özellikler ve etkileri olup bunlar kendi içinde veya 
öteki faktörlerle etkileşim halindedir. Bu faktörlerin hiç birisi kendi başına bireysel veya tekil amaçlara 
yönelik değildir ve şehirlerde yaşayan insanların bütününü kapsayan ve sürdürülebilir bir gelişmeyi 
hedeflemektedir (Mehta, 2005, s.2)  

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin başlıca amaçları şunlardır (ÇŞB, 2014): 

1. Fiziksel çöküşü durdurmak ve tarihi dokunun sürdürülebilirliğini sağlamak, 
2. Ekonomik yaşamı canlandırmak, 
3. Mimarlık ve kentsel yaşam kalitesini arttırmak, 
4. Kültüre dayalı dinamikleri harekete geçirmek ve proje sürecine her ölçekte ilgili aktörlerin 

katılımı sağlamak, 
5. Kentsel alanlardaki toplumsal bozulmanın temellerini araştırmak ve öneriler geliştirmek, 
6. Etkin bir kentsel arazi kullanımı sağlamak ve kentsel alanların gereksiz büyümesini önlemek  

Sürdürülebilirlik; Keleş (1998) tarafından “çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol 
açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararları da göz önünde 
bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın ekonomik gelişmenin sağlanmasını 
amaçlayan çevreci bir dünya görüşüdür” şeklinde tanımlanmıştır (Keleş, 1998).  

Sürdürülebilir kent veya sürdürülebilir insan yerleşmeleri kavramları ile ilgili olarak üzerinde 
uzlaşılmış bir tanımlama bulunmamaktadır. Fakat sürdürülebilir gelişmenin öğeleri olan çevresel, 
ekonomik, politik, sosyal, demografik, kurumsal ve kültürel amaçlar, sürdürülebilir kentleşme 
olgusunun da bir parçası olarak ele alınabilir (Satterthwaite, 1997).   

Sürdürülebilir kentleşme kavramı; kentleşme süreci ile birlikte insanların temel gereksinimlerini 
çevreye zarar vermeden karşılaması, kentsel kaynakların efektif kullanımı ve kentin refah seviyesinin 
yükseltilmesi ile geliştirilmesidir. Bir diğer şekilde ifade edilmek istenirse, içinde yaşadığımız kentlerin 
“sosyo-ekonomik”, “demografik” ve “teknolojik” gelişmelere ulaşma durumudur. Çarpık kentleşme, 
sürdürülemez enerji kaynaklarının kullanımı, çevreye verilen zarar, düşük istihdam ve nüfus oranları, 
kötü finans yönetimi sürdürülebilir kentleşmeyi engelleyici durumlardır. Sürdürülebilir kentleşmenin 
temeli planlı arazi kullanımıdır. Bir kentteki sürdürülebilir kentleşme hedefleri ise şunlardır; (Tosun, 
2013)  

• Yaşam kalitesinin geliştirilmesi, 

• Gelişmede seçeneklerin oluşturulması, 

• Yoksulluğa karşı mücadele edilmesi,  

• İstihdamın arttırılması, temel gıdaya ulaşımın arttırılması,  

• Temel sağlık gereksinimlerini karşılamak,  

• Biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, 

• Teknolojide yeniden yapılanma,  

• Nüfus artışının denetim altına alınması, 
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• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması, 

• Su kaynaklarının korunması, 

• Risklerin asgari seviyeye indirilmesi. 

Sürdürülebilir kentsel planlamada, dengeli bir gelişime erişebilmek için; şehirlerde ekonomik refahı ve 
istihdamı güçlendirmek, kentsel çevreyi korumak ve geliştirmek, mekânın ve doğal kaynakların 
tüketimini en aza indirmek, kentsel akışları etkin biçimde yönetmek, kentsel nüfusun sağlığını 
korumak, kaynaklara ve hizmetlere eşit erişimi sağlamak, kültürel ve sosyal çeşitliliği sürdürmek, 
sosyal katılımı ve kentsel yenilenmeyi teşvik etmek, kent yönetişimine ve yerel kapasite arttırımına 
katkı yapmak gibi temel amaçların yerine getirilmesi gerekir. Bu bağlamda, sürdürülebilir kent 
tasarımının içerdiği konular; konut, ulaşım, nüfus, çevre koruma ve restorasyon, enerji ve malzeme 
kullanımı, yeşil mimarlık ve yapılaşma, yeşil alan duyarlılığı, eşitlik ve çevresel adalet olarak 
özetlenebilir (Aytıs vd., 2010).  

Sürdürülebilir kentsel gelişme, kentsel mekânların, bu mekânlar içinde yer alan eylemlerin ve kentte 
yaşayanların, çevresiyle birlikte bir bütün olarak varlığını dengeli bir şekilde devam ettirebilmesi ve 
kent içerisinde üretilen değerlerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesini ifade eder.  Yani, sürdürülebilir 
kentler, kentlerin en uygun eylemlerde bulunmasını işaret etmektedir (Yazar, 2006).  

Yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm kavramı: kentlerin ekonomik yarışabilirliğini destekleyerek, 
yoksul ve afet tehdidinin en fazla olduğu yerleşim alanlarında yaşayanların yaşam koşullarının 
iyileştirilmesini hedefleyerek ve karbon emisyonunu azaltıp kentlerin çevresel performansını 
iyileştirerek, kentsel fiziksel yapılaşmaya yön veren bir süreci ifade etmektedir (Kocabaş, 2012). 

3. Kentsel Dönüşüm Sürdürülebilirlik İlişkisi  

Kentlerin çöküntüye uğramış, sağlıksızlaşmış, köhnemiş, terk edilmiş alanlarının yeniden kente 
kazandırılması olarak ifade edilen kentsel dönüşüm kavramı son yıllarda sürdürülebilirlik yaklaşımı 
ile değişime ve gelişime uğramaktadır. Ekonomik bir canlandırma olarak görülen kentsel dönüşümün, 
sürdürülebilirlik ilkesiyle birlikte çevresel ve sosyal yönleri de öne çıkmakta, dönüşüm katılımcı ve 
bütüncül bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm, dönüşüm 
uygulamalarının yapıldığı bölgedeki tüm paydaşların, temel ihtiyaçlarını karşılayan, çevreye duyarlı 
ve yüksek yaşam kalitesi sunan bir uygulama yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Nijkamp ve Perrels, 
1994).  

Kentlilere yaşanabilir, adil bir kent sunma biçimi olan sürdürülebilir kentsel dönüşüm; kentsel mekânın 
yaşanabilirliğini devamlı hale getirerek, mekânın gelecek nesillere iletilmesi olarak tanımlanmaktadır. 
Bir kentin yaşayabilen, yaşanabilen bir yerleşke olabilmesi için çeşitli ekonomik, mekânsal, sosyal, 
kültürel ve yapısal sorumlulukları bulunmaktadır. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm için olması gereken 
bu sorumluluklar; ekonomik çeşitlilik, nitelikli iş gücü, fiziksel, sosyal ve kültürel düzeyde yüksek 
yaşam kalitesi, iyi iletişim, gelişmiş ulaşım olanakları, katılımcı karar alma ve uygulama süreci şeklinde 
belirtilmektedir (Rypkema, 2008).  

Sürdürülebilir kentsel dönüşüm kavramının, net bir şekilde tanımlanamadığı, ancak açıklanabildiği, 
kavramın güçlü bir sosyal sistemi ve çevre korunmasını inşa edecek durumlar ve pratikler çerçevesinde, 
planlı müdahalelerle yapılaşmış kentsel mekânlar olarak ifade edildiği görülmektedir (Eren, 2006).  

Kentsel dönüşüm ile beklenen riskli yapıların yenilenmesinin yanında, insanların sosyoekonomik tüm 
ihtiyaçlarının karşılandığı, inşa edildiği bölge ve yakın çevresi ile uyumlu, çevreye zarar vermeyen, 
doğal kaynakları kirletmeyen ve geleceğe aktarabilen sürdürülebilir yaşam alanları oluşturabilmektir 
(Öksüz, 2018).  

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yoğunluk kazanmasıyla pek çok ülke “iklim 
dostu” ve “düşük karbonlu” kentsel gelişme modellerine yönelmeye, kentsel dönüşüm politika ve 
projelerini bu yönde ele almaya ve düzenlemeye başlamışlardır (Balaban, 2013).  

4. Türkiye’de Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Kavramının Farkındalığı 

Ülkemizde “Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm” kavramı gerek kamu kurumları, gerek akademik 
çevreler tarafından kabul görmüştür. Üniversitelerde gerek yüksek lisans gerek doktora seviyesinde 
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konu ile doğrudan ilgili lisansüstü tezler yapılmıştır (Mutman, 2010, Köken, 2017, Tatar, 2015). Kentsel 
dönüşüm uygulamalarını sürdürülebilirlik çerçevesinde karşılaştıran, sürdürülebilir kentsel dönüşüm 
ilkelerinin analiz edildiği, sürdürülebilirlik kentsel dönüşüm ilişkisinin incelendiği bildiri ve makaleler 
yazılmıştır (Arslan, 2014, Hamurcu ve Buldurur, 2017, Çiftçi, 2018, Kıvrak vd, 2018, Kocabaş, 2012). 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde ise Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Uygulama ve 
Araştırma Merkezi kurulmuştur (Web 1). Farklı üniversitelerde lisansüstü seviyesinde kentsel 
dönüşüm dersleri açılmıştır (Web 2, Web 3). Ülkemiz genelinde özellikle deprem bölgesinde bulunan 
illerimizde bir zorunluluk olarak karşımıza çıkan kentsel dönüşümün içinde yaşadığımız şehirleri daha 
temiz, daha insancıl ve daha yaşanabilir şehirlere dönüşmesi isteniyorsa ilk önce akademik camianın 
daha fazla ilgi göstermesi beklenmektedir. 

Kentsel dönüşümün planlamasının yapıldığı kurum olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, stratejik 
planlarında kentsel dönüşümün sürdürülebilirlik hedeflerinden bahsedilmektedir (ÇŞB, 2017). Bu 
doğrultuda “Sürdürülebilirlik Performanslı Kentsel Dönüşüm Hakkında Yönetmelik” taslağı 
hazırlanmıştır  

Kalkınma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan onuncu kalkınma planında ve 
“Öncelikli Dönüşüm Programları”nda Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm ilkeleri pek çok başlık altında 
hedefler arasında bulunmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013; Kalkınma Bakanlığı, 2015 ). 

4. Değerlendirme ve Sonuç 

Ülkemizde şehirlerin gelişimi ve yapıların fiziki durumu dikkate alındığında kentsel dönüşüm bir 
zorunluluktur. Ancak bugüne kadar yapılan uygulamalar kentsel dönüşümde gerekli standartları 
yakalayamadığımızı ortaya koymaktadır.  Örneğin 2014 yılında düzenlenen Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve İlbank tarafından düzenlenen bir çalıştayda Türkiye’de yapılan kentsel dönüşüm 
uygulamalarının üst planlardan bağımsız olarak yürütüldüğü hatta planların kentsel dönüşümden 
sonra yapıldığı belirtilmiştir. Dünyada, özellikle de Avrupa’da dönüşüm kavramı daha çok mevcut 
durumu koruyarak iyileştirmeye yönelik uygulanmaktayken Türkiye’de ise yıkıp yerine daha çok 
inşaat alanı içeren planlar üzerine dönüşüm yapıldığı belirtilmiş, çevre kirliliği ve görüntü kirliliği 
faktörlerinin dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. Sadece bina bazında dönüşüm yapıldığı, şu ana kadar 
tüm bu faktörleri göz önüne almış modern anlamda kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanmadığı 
belirtilmiştir (ÇŞB, 2014).  

Oysa son Kalkınma Planı, Hükümet programı, ilgili kurumların Stratejik Planları incelendiğinde kentsel 
dönüşümün sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak yapılmasının kamu iradesi tarafından 
hedeflendiği görülmektedir.  Akademik camia içerisinde de sürdürülebilir kentsel dönüşüm 
konusunda yeterli olmasa da belli bir seviyede farkındalık oluştuğu görülmektedir. 

21. yüzyılda yeryüzü kaynaklarının giderek tükendiği, iklim değişikliğinin daha yakından hissedilir 
hale geldiği bu günlerde kentsel dönüşüm uygulamalarının sürdürülebilir kriterler çerçevesi içerisinde 
yapılması gerekmektedir. Şehirler sakinlerinin karakterlerinin oluşmasında, yaşam tarzlarında önemli 
etkilere sahiptir. Bu nedenle sürdürülebilirlik Sosyal, Ekonomik ve Ekolojik alanların hepsinde birden 
benimsenmeli, her şehrin yapısına uygun planlama yapılmalıdır.  

Toplumsal gereksinimlere duyarlı katılımcı planlama ile istihdam yaratmaya dönük projeler 
üretilmelidir. “Ekolojik mimarlık” ile “kamu yararı” merkezli proje tasarımlarının birlikte 
oluşturulması, toplumun her kesimine hitap eden, erişilebilirliğin kolayca sağlandığı çevreyle dost 
mekânların inşası ile kentlerin bozulan dengesi yeniden kurulmalıdır (Arslan, 2014).   

Sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutları ile bir bütün olarak ele 
alınarak; ekonomik olarak realize edilebilen ve ekonomik kalkınmaya hizmet eden, yaşadığımız çevreyi 
koruyarak, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını elinden almayan, Kentlilerin 
sosyalleşebildikleri ve sosyal ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabildikleri bir ortam oluşturan dönüşümü 
ifade etmelidir (Kocabaş, 2012). 

Sürdürülebilir kentsel dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi kentlerin çevre kentlerle 
ilişkilerini dikkate alarak, kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi ile 
mümkündür. Bu doğrultuda kentlerin tarihi çevrelerini koruyan, kullanıcıların sosyo ekonomik 
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seviyelerini dikkate alan ve yaşam tarzlarına saygı gösteren bir yaklaşım sergilenmelidir. Tek yapı 
ölçeğinden kent ölçeğine her yönden (ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik) sürdürülebilir bir kentsel 
dönüşüm planlaması yapılmalıdır. 
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BİLDİRİ NO 85: TÜRKİYE’DE KOMPOZİT İNŞAAT MALZEMESİ 
SEKTÖRÜNDE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Öğr.Gör.Dr. Emrah YILMAZ90; Doç.Dr. Hakan ARSLAN 91 

Özet 

İnşaat sektörü dünyanın barınma, istihdam ve ekonomik büyümesi üzerinde etkin bir role sahiptir. 
Dünya nüfusunun artması ile birlikte kompozit inşaat malzemelerine olan talep enerji, malzeme ve su 
tüketiminin yanı sıra küresel ısınma, iklim değişikliği ve diğer çevresel etkilerin doğal çevre üzerindeki 
yükünü artırmaktadır. Malzemelerin çevresel etkilerini analiz etmek için Yaşam Döngüsü 
Değerlendirmesi (YDD) yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem sayesinde malzemenin, üretimi, 
kullanımı ve bertarafını da kapsayan yaşam döngüsünün tüm aşamalarındaki etkileri belirlenerek 
birbirleri ile olan bağlantıları değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye kompozit inşaat 
malzemesi sektörünün çevresel sürdürülebilirliği yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD) yöntemi 
özelinde iredelenmektedir. Sonuç olarak, kompozit inşaat malzemelerinin üretiminde çevresel 
sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsendiği görülürken, kompozit inşaat malzemesi sektörünün 
sürdürülebilirliğe yönelik farkındalığın her geçen gün arttığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Kompozir inşaat malzemesi, Çevresel sürdürülebilirlik, Yaşam ödngüsü 
değerlendirmesi. 

Jel Kodları  : L74, Q56 

 

1. Giriş  

Dünya nüfusunun artması ile birlikte inşaat sektörü faaliyetleri artmakta ve bu da kompozit inşaat 
malzemelerinde de talep artışına yol açmaktadır. Kompozit inşaat malzemesi sektörü, barınma, 
istihdam ve ekonomik büyümeyi desteklediği için toplum refahında önemli bir role sahiptir. Ancak, 
kompozit inşaat malzemeleri geniş faaliyet yelpazesi ve büyük tedarik zinciri boyunca sosyo-ekonomik 
etkilerinin yanı sıra iklim değişikliğini olumsuz yönde etkilemekte ve diğer çevresel etkilere de neden 
olmaktadır. Bunun hafifletilebilmesi için öncelikle kompozit inşaat malzemesi sektörünün mevcut 
uygulamalarının bilinmesi ve gelecek için öngörülen sürdürülebilirlik etkilerinin de anlaşılması bir esas 
teşkil etmektedir. Dünyanın daha sürdürülebilir bir yer olması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmak için, kompozit inşaat malzemelerinin sürdürülebilirliği ile ilgili çalışmalar 
artırılmalıdır.  

Sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik olmak üzere yaygın olarak kabul edilen birbiriyle 
etkileşimli boyutları bulunmaktadır.  Kompozit inşaat malzemelerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi 
sonrasında bu etkilerin azaltılmasıyla; ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan bu malzemelerin 
sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Malzemelerin çevresel etkilerini analiz etmek için 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem sayesinde malzemenin, 
üretimi, kullanımı ve bertarafını da kapsayan yaşam döngüsünün tüm aşamalarındaki etkileri 
belirlenerek birbirleri ile olan bağlantıları değerlendirilmektedir. 

2. Türkiye’de Kompozit Malzeme Sektörü 

Kompozit malzemeler, Mısır Firavunları döneminde tuğlaların kompozit tuğlalar oluşturmak için 
saman ile takviye edilmesi şeklinde kullanılmıştır (Gordon, 1985). Kompozitlerin yine en eski 
uygulamalarından biri, çömlek endüstrisinde, cam ve hayvan kıl liflerinin büzülmeyi azaltmak ve 
mukavemeti arttırmak amacıyla başka bir malzemeyi güçlendirmek için kullanılmasıdır (Kelly ve 
Mıleıko, 1983). 

Türkiye'nin en büyük endüstrilerinden biri inşaat sektörüdür. Bu sektör kompozit endüstrisi için en 
büyük pazardır. Sektör, Türkiye dışında da hizmet vermeye başlamıştır ve birçok inşaat şirketi, 
Türkiye'deki merkezlerinden dünyanın diğer bölgelerine şubeler açmaktadır (Jacob, 2009). 
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Türk kompozit malzeme sektörü son on yıllık politikanın etkisi altında küresel ekonomik kalkınmaya 
paralel olarak istikrarlı bir hızla gelişmektedir. Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi, Türk kompozit 
malzeme sektörünün büyümesi, malzeme değişim eğiliminden faydalanmakta, ancak Avrupa ve 
dünyanın geri kalanından daha yüksek bir oranda gerçekleşmektedir (Haıcoğlu, 2013). 

Türkiye kompozit malzeme sektörü orta ve büyük ölçekli 180 şirketin faal olarak, 750-800 firmanın ise 
kısmen faaliyet gösterdiği, yaklaşık 8.200 çalışanı bulunan,  yaklaşık 1.5 milyar Avroluk değere sahip, 
hacim olarak 280.000  bin tonluk üretim düzeyinde katma değeri yüksek ürünler üreten bir sektör 
konumundadır (Kompozit Sanayicileri Derneği, 2018). Kompozit malzeme sektörü, tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de ikame malzemelerden pay alarak her geçen yıl büyümektedir. 

Kompozit malzeme sektörü Türkiye’de, avrupa ve dünya büyüme oranının üzerinde bir büyüme 
göstermektedir. Dünya’da bir “Gelişmişlik Kriteri” olarak kabul edilen kişi başına düşen kompozit 
malzeme tüketim miktarlarına bakıldığında, ülkemizde önemli fırsatların ve olanakların olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu miktar Türkiye'de yaklaşık 3,5 kg olup dünya çapında 4-10 kg'dır. 6,9 €/kg. olan 
ortalama fiyat seviyesi de ülkemizde 5,3 €/kg. düzeyindedir.  Bu rakamlar, önümüzdeki dönemde 
avantaj olarak değerlendirilmektedir (Kompozit Sanayicileri Derneği, 2018).   Türkiye'de, kompozit 
malzemeler en çok boru-tank-altyapı (%35), taşımacılık-otomotiv (%25) ve yapı-inşaat (%20) 
sektörlerinde kullanılmaktadır (Haıcoğlu, 2018; Kompozit Sanayicileri Derneği, 2018). 

Bunun yanı sıra kompozit malzemeler; havacılık, uzay, savunma, ev aletleri ve iş ekipmanları, tüketim 
malları, spor, eğlence, korozyona dayanımlı ürünler, elektrik / elektronik, denizcilik, tarım ve gıda gibi 
sektörlerde de kullanılmaktadır (Jacob, 2009). Gelişmiş teknoloji ürünlerinin hızlanan kullanımına 
paralel olarak, özellikle rüzgar enerjisi, ulaşım, otomotiv, havacılık ve elektrik ve elektronik 
sektörlerinde kompozit malzemelerin kullanımının yüksek oranlarda artması beklenmektedir 
(Haıcoğlu, 2018). Katma değeri yüksek bir sektör olan kompozit malzeme sektörü Ülkemizin dış ticaret 
açığının kapatılması için önemli bir sektör olma konumundadır (Jacob, 2009). 

Tüketicilerin her geçen gün geleneksel malzemeler yerine daha hafif, daha uzun ömürlü, daha yüksek 
mukavemetlere sahip, daha çağdaş çözümler sunan kompozit malzemelere yöneldiği 
düşünüldüğünde, kompozit malzeme sektörü katma değeri yüksek ürünler ürettiği ve yarının 
malzemesi olduğu için ülkemiz açısından çok önemli bir yere sahiptir. 

3. Çevresel Sürdürülebilirlik 

Çevresel sürdürülebilirlik, hali hazırda insanlığın karşı karşıya olduğu çevresel problemleri önlemek 
için sunulan çözüm önerilerinden biridir. Artan nüfus, gezegenimizdeki doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği konusunda birçok soruyu gündeme getirdi. İnsan nüfusunun artması ve kişi başına 
tüketimde artış, doğal kaynaklara büyük bir kısıtlama getirmiştir. Buna ek olarak, kentleşme, 
sanayileşme ve modern tarım uygulamaları dünyanın her yerindeki su kaynaklarını, havayı ve toprağı 
kirletmiştir. Doğal kaynaklar bu nedenle sadece aşırı sömürülmekle kalmıyor, aynı zamanda 
gelecekteki nesillerin hayatta kalmasını zorlaştıran zehirli kimyasallarla da kirleniyor. Çevresel 
sürdürülebilirlik bu nedenle günümüzün en büyük mücadelesi ve en önemli hedeflerinden biridir. 
Araştırmacılar, akademisyenler, hükümetler ve bireyler, topluluklar, ülkeler, kıtalar ve tüm dünyayı 
kapsayan sivil toplum kuruluşları için en büyük ilgi alanıdır. Çevresel sürdürülebilirlik, insan 
nüfusunun büyümesi ve insan tarafından çevrenin yaygın olarak sömürülmesini engellemek için zemin 
hazırlayan temel stratejidir (Arora, 2018). 

Üretim, yüksek enerji tüketimi, atık üretimi ve sera gazı emisyonları dahil olmak üzere çevre üzerinde 
büyük bir etkiye sahiptir. Üretimin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için, ürün yaşam döngüsünün 
çeşitli aşamalarında çeşitli yöntemler kullanılır. Çevresel etkiyi azaltmak için tasarımcılar ürün tasarımı 
sırasında ürünün tüm yaşam döngüsünü göz önünde bulundurarak geliştirme yapmalıdır. Örneğin, 
ürünün bir parçasının özelliği için üretim süreci enerjisi yoğunsa, bir ürün tasarımcısı daha az enerji 
yoğun bir işlem gerektiren ve yine de teknik özellikleri karşılayan alternatif bir özelliği 
düşünebilmelidir (Brundage, Bernstein, Hoffenson, Chang, Nishi, Kliks & Morris, 2018).  

Bir ürünün çevresel etkilerini hesaba katan hakim yaklaşım, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) 
için ISO 14000 serisi standartlarıdır. ISO 14000 serisi,  ürün, süreç ve sistem üzerinde YDD yoluyla bir 
çevresel analiz yürütmek için kılavuzlar sağlar (Finkbeiner, Inaba, Tan, Christiansen & Klüppel, 2006). 
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Günümüzün kaynak tükenmesi konusundaki artan endişenin üstesinden gelmek ve hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülkelerdeki çevresel faktörleri ele almak için, inşaat sektöründe sürdürülebilirliğin 
artırılması amacıyla karar verme sürecine Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) uygulanmaktadır 
(Ortiz, Castells & Sonnemann, 2009). 

4. Kompozit Malzemelerin Çevresel Etkileri  

Kompozit malzeme kullanımı 1986 yılından itibaren hafiflik, özgül mukavemet ve sertlik, boyutsal 
kararlılık, ısıl genleşme katsayısı ve yüksek ısıl iletkenlik gibi özelliklerinden kaynaklı avantajlar 
nedeniyle önemli ölçüde artmıştır. (Pocock, Steckerler & Hanzalova, 2016).  

Kompozit malzemelerin çevresel etkileri, öngörülen sistem tasarımının ilk aşamalarında dikkate 
alınmalıdır. Bunun yapılmaması, daha sonraki tasarım aşamalarında pahalı tasarım revizyonlarına 
veya kompozit malzemelerin çevresel etkileri sonucunda oluşacak maliyette büyük bir artışlara neden 
olabilir. Bu nedenle tasarım mühendisi hem doğal ortamları dikkate almalı hem de çevresel etkileri 
dikkate alırken, sistemin maruz kalacağı toplam çevresel faktörlerin birleşik etkilerini ele almalıdır 
(Haque ve Jeelani, 1992). 

Kompozit malzemeler, havacılık ve deniz yapıları uygulamalarında her geçen gün daha fazla 
kullanılmaktadır. Metalik malzemelerin aksine, kompozitler çalışma ortamına maruz kaldıklarında 
nem ve sıcaklığa karşı hassaslaşırlar. Bir epoksi matrisinde geçirgen ve/veya geçirimsiz lifler içeren 
kompozit malzemeler, sıcak nemli atmosfere maruz kaldığında nemi emer. Geçirimsiz liflere sahip 
kompozitlerde, nem sadece matris tarafından emilirken, geçirgen liflere sahip kompozitlerde, nem hem 
fiber hem de matris tarafından emilir. Matrisin bir kompozit içerisindeki önemli bir fonksiyonu, lifleri 
birbirine yapıştırmak ve tutmaktır. Böylece uygulanan yük, liflerin yüzeyini çiziklerden korumakta ve 
çatlakların önlenmesi işlevine ek olarak, onlara yük iletmektedir. Kompozit malzeme sıcak nemli bir 
ortama maruz kaldığında nem lif, matris ve fiber-matris ara yüzü içinden yayılır. Dağınık nemin, 
matrisin plastikleşmesine, kompozitin şişmesine ve kompozitlerin mukavemeti ve sertliğindeki genel 
bozulmaya neden olduğu bilinmektedir (Pocock, vd., 2016). 

Farklı sektörlerde ihtiyaçları karşılamak için üretilen kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan 
çeşitli kimyasallar, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilmektedir. Kompozit malzeme üretim 
sektöründe malzemenin üretimi, kullanımı, geri dönüştürülmesi veya bertaraftı gibi tüm yaşam 
döngüsü süreçlerinde, içeriğinde bulunabilecek kimyasalların türlerine göre başta doğa olmak üzere 
tüketicilere ve üretim esnasında çalışanlara kadar zarar verebilmektedir. 

4. Sonuç  

Kompozit malzeme sektörü Türkiye’de, Avrupa ve Dünya büyüme oranının üzerinde bir büyüme 
göstermektedir. Türkiye kompozit malzeme sektörü dünyadaki global ekonomik gelişmeler paralelinde 
diğer sektörlerde olduğu gibi hızlı ve uzun soluklu bir gelişme göstermektedir. Kompozit malzeme 
endüstrisinin büyüme oranı yılda yaklaşık %6'dır. Bu oran Avrupa'daki kompozit malzeme 
tüketicilerini Türkiye’deki üreticiler için iyi bir pazarı haline getirmektedir. Kompozit malzeme 
üretiminde kullanılan hammadde ve kimyasalların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ya da en 
az zarar verenlerin tercih edilmesi ve bu ürünlerin üretim aşamalarının devlet tarafından kontrolleri 
sağlanmalıdır. Sürdürülebilir kompozit bir malzeme üretmek için, tasarım aşamasında yaşam 
döngüsünün tüm aşamalarındaki çevresel etkilerinin hesaba katılması önemlidir. 
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BİLDİRİ NO 86: TÜRKİYE VE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SEKTÖR OLARAK 
KOOPERATİFLERİN YERİ VE ÖNEMİ 

Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk92  

Özet 

Kooperatifçilik, latince karşılığı olan işbirliği anlamında olup, ortaklarının ekonomik menfaatlerini 
koruyan kişilerin oluşturduğu bir birlikteliktir. Kooperatifçiliğin çok çeşitli tanımlamaları 
bulunmaktadır.. Kişilerin tek başlarına yapamayacakları ya da birlikte yapmalarında yarar bulunan 
işleri  bir araya gelip kendi menfaatleri doğrultusunda maliyetleri azaltıp pazarlık gücü oluşturmaları 
şeklinde tanımlanabilir. Günümüzde ise kooperatifler, sadece ekonomik açıdan güçsüz kesimlerin bir 
araya gelerek oluşturdukları bir hareketten ziyade, ekonomik ve ticari hayatta sosyal ekonominin bazı 
kesimlerinde bir girişimcilik modeli uygulayarak faaliyette bulunan teşebbüsler haline gelmişlerdir. 
Dünyada kooperatifçilik, kişilerin ekonomik ve sosyal amaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan ve 
3. Sektör olarak tanımlanan bir konuma sahiptir. Türkiye’de istatistiklere bakıldığında en fazla 
kooperatifin kentsel anlamda konut kooperatiflerinde yoğunlaştığı kırsal alanda da daha çok tarımsal 
kalkınma kooperatiflerinin sayısal üstünlüğe sahip olduğu görülmektedir. Kooperatifler; ekonomik ve 
sosyal kalkınmada çoğu ülkede bir araç olarak kullanılmaktadır. Kooperatif ilkelerine 1995 yılında 
eklenen Topluma karşı sorumluluk ilkesi gereği bir çok ülkede bu yöntemden yararlanılmaktadır. 
Nitekim 2012 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifçilik yılı olarak ilan edilmiştir. 
Çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kooperatifçilik hareketinin ulaşmış olduğu ekonomik 
durum ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelime: Kooperatifçilik, Tarımsal Politika, Türkiye Ekonomisi 

Jel Kodları: N10, Q18, Q13 

 

1. Giriş 

Günümüz anlamında kooperatifçiliğe benzer örgütlenme ve dayanışma şeklinde ortak hareketlerin 
tarihi milattan üç bir yıl önce başladığı bilinmektedir. Modern tüketim kooperatifçiliğinin temeli sayılan 
Rochdale öncülerinin örgütlenme çabaları 1844 yılında başlamıştır (İnan, 2008:24).Kooperatifin genel 
tanımı yapıldığında ilk akla gelen işbirliği ve ekonomik amaçlı oluşum öne çıkmaktadır. İşletmeleri 
sınıflandırırken özel ve kamu işletmeleri diye genelleştirmek mümkündür. Kooperatif işletmeler ise bir 
çok ülkede 3. Sektör olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni ise ana amacının kar olmayıp ortaklarının 
menfaatini ön planda tutmasıdır. Bu da kooperatif kar etmeyecek şeklinde anlaşılmamalıdır (Mülayim, 
2013). Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda kooperatifçilik sosyal ve ekonomik 
bir hareket olarak değerlendirilmektedir. Kooperatifçilik, Dünya’da kaynakların etkin ve çevreci 
kullanımı, sürdürülebilir kalkınmanın ve yoksullukla mücadelenin önemli bir aktörü olarak kabul 
edilmektedir (Özdemir, 2016:21). Özellikle 2012 yılının Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası 
Kooperatifler Yılı” olarak ilan edilmesi ve daha yapılan etkinlikler “kooperatif işletmeler daha iyi bir 
dünya kurar” sloganı büyük yankı uyandırmış ve bundan sonra yapılan bir çok seminer ve 
konferanslarda kooperatif işletmelerin önemi vurgulanmıştır (Polat,2017:7). Kooperatifler yapı itibarı 
ile tamamen özel bir ekonomik kuruluş ve de bir kamu girişimi değildir. Çalışma prensipleri açısından 
kamusal yararı bulunmakta, bunu yaparken de ortaklarının menfaatini, toplumsal ahlaki hayat 
anlayışına da katkıda bulunmaktadır (Çıkın ve Karacan,1994:3). Günümüzün çağdaş kooperatif 
hareketi Kapitalist Sistem içerisinde bu sistemin yarattığı olumsuzlukları gidermek için ortaya çıkmıştır. 
Kooperatifler ortaklarının çıkarlarını korumak ve en yükseğe ulaştırmak için bir araya gelen kişi 
topluluğudur. Kooperatiflerde kontrol daha çok sermaye yatıranın değildir. Eğer bir kooperatif bu 
özelliği taşımıyorsa bu organizasyon bir kooperatiften çok şirkete benzetilebilir. Kooperatiflerin sosyal 
yapı ve amaçları önemli ayrıcalıklarıdır (Rehber 2011:66). 

2. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik 
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Demokrasi ile yönetilen ülkelerde belirlenen hedeflere ulaşmak için toplumun ve meslek gruplarının 
örgütlenmesi ve bu örgütlerin ülke ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet üretmesi önemli bir uygulamadır 
(Çıkın ve Kızıldağ,1999,S:2). Yukarıda da tanımlandığı gibi bu amaçları gerçekleştirecek olan oluşumlar 
kooperatiflerdir. Özellikle ekonomik krizlerin günden güne arttığı günümüzde kooperatif hareketin bu 
krizlerin önlenmesinde ya da olumsuz etkilerinin giderilmesinde kooperatifçiliğe önemli görevler 
düşmektedir. Kooperatifçilik globalleşen dünyada Pazar ekonomileri için bir tehdit değil aksine piyasa 
mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesi için bir denge unsuru olarak kabul edilmelidir. 
Kapitalizmin ana amacı olan en yüksek kar elde etme isteği ile üretim faktörlerinin aşırı sömürülmesi, 
sürdürülebilir kalkınma önündeki engellerin aşılmasında kooperatif harekete önemli görevler 
düşmektedir. Bundan sonraki kısımda kooperatif hareketin dünya da ve gelişmiş ülkelerde hangi 
boyutta hizmet sunduğu açıklanmaya çalışılacaktır. 

Kooperatiflerin en iyi uygulama alanının gelişmiş pazar ekonomileri olduğu ifade edilmektedir. 
Kooperatifçilik, serbest piyasa  ekonomilerinde ekonomik aktörlerin, piyasada  denge sağlayıcı bir 
sistem  ortaya koymaktadır.. Dünyada 1980 sonrasında yaşanan ekonomik krizlerin sonucu olarak 
işsizlik artmış ve yoksulluk yaygınlaşmıştır. Bu çerçevede gelişmiş ülkelerde kooperatifler, diğer 
benzeri kar amacı gütmeyen (Non Government Organization) kuruluşlarla birlikte “üçüncü sektör” 
olarak tanımlanmıştır. Günümüzdebir çok devlet özellikle sosyal devlet anlayışını ön plana koyan 
ülkeler icraatlarının önemli bir kısmını sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığı ile gerçekleştirme 
eğilimindedirler. Kooperatifçilikte bu amaçları gerçekleştirmede önemli görevler üstlenmektedir. Bu 
konuda bazı örnekler vermek mümkündür. Örneğin kapitalizmin beşiği kabul edilen ABD’ de, ABD’de 
elektriği olmayan kırsal alanlarda elektrik üretim kooperatifleri kurulmuş, bu suretle ABD kırsal 
kesiminin çoğu bölgesi kooperatifler aracılığı ile elektrik hizmetine kavuşmuştur. Bu gibi enerji 
kooperatifleri, günümüzde Avrupa’nın bir çok ülkesinde gelişme göstermektedir  

Japonya’da otomotiv sanayiine yan sanayi olarak mal temin eden kooperatifler bulunmaktadır. Yine 
Japonya ve İspanya’da eğitim kooperatifleri okul yönetimlerinde etkin şekilde yer almaktadırlar. 
İtalya’da ve Orta Avrupa’da bulunan sosyal kooperatifler, özürlü ortaklara veya eski mahkûm ve 
uyuşturucu kullananlar gibi dezavantajlı gruplara iğ bulmada ve onların tekrar topluma 
kazandırılmalarında aktif görev üstlenmektedirler. ABD’de ve Japonya’da Üniversitelerde “Kampüs 
kooperatifleri” öğrencilere uygun koşullarda alışveriş ve barınma hizmetleri sunmaktadır. Fransa ve 
İtalya’da E- ticaret  kooperatifleri, küçük el sanatları yapan ortaklarının ürünlerini internet aracılığı ile 
pazarlamaktadırlar.  İsveç’teki çocuk bakım kooperatifleri ile yaşlılar için bakım hizmeti veren 
kooperatifler, kadınların da iş pazarlarına girmelerine ve gelir getirici iş edinmelerine imkânı 
sağlamaktadır.  ABD’de perakende sektöründe örgütlenen gıda ve hırdavat satıcıları büyük 
hipermarketlerle rekabet edecek seviyeye ulaşmışlardır. Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 250.000 
kooperatif bulunmaktadır. Yaklaşık, 5.4 milyon kişiye iş sunan bu kooperatifler, istihdam sağlaması 
açısından büyük bir değer ifade etmektedirler. Bu işletmeler, Avrupa Birliğinde 163 milyondan fazla 
kooperatif ortağının hayatını etkilemektedir 
(http://koop.gtb.gov.tr/data/53f446f5f2937070ec108368/GUKU-SON.pdf, erişim 01.11.2018) 

 

3. Dünyada Kooperatiflerin Ekonomik Etkinlikleri 

Uluslararası Kooperatifler Alyansı (ICA) 1895 yılında kurulmuş olup tüm dünyadaki kooperatifleri bir 
araya getiren ve temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Türkiye’den de Merkez Birliği bazında üyeleri 
bulunmaktadır. ICA dünya genelinde kooperatiflerin iş hacimlerini değerlendirirken Global-300 
başlıklı bir proje ortaya koymuştur. Ayrıca iş dünyasının dünya genelindeki istatistiki çalışmalarını 
yayınlayan Fortune dergisi Global-500 listesinde yer alan şirketleri de sıralamaktadır.  

ICA Global-300 raporlarında 28 ülke bulunmakta ve bunların önemli bir kısmı Avrupa kıtasında yer 
almaktadır (15’i). Bu ülkelerin 8’i Asya Pasifik Bölgesi’nde, 4 ülke Güney ve Kuzey Amerika’da, 1 adeti 
de Orta Doğu’da İsrail’de bulunmaktadır.  

Global-300 listesinin ilk sırasındaki “Japon Tarımsal Kooperatifler Ulusal Federasyonu (Zen-Noh)”, 
sigorta poliçelerinin değeri 3 milyar Dolar’a yaklaşmış olan “Japon Tarımsal Kooperatifler Sigorta 
Federasyonu (Zenkyoren)”, 46,819 milyar Dolarlık cirosu ve 406,224 milyar Dolarlık varlıklar toplamı 
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ile ikinci sırada yer almıştır. Sıralamanın üçüncü kısmında Fransa’nın en büyük bankası olan “Crédit 
Agricole Grup’’ toplamda 21 milyon ortak ve/veya müşteri sayına ulaşmış olup, şube sayısı da 
9.100’dür.  

Yukarıda da değinildiği gibi, çeşitli ülkelerde kooperatiflerin birçok başarılı örnekler sergiledikleri 
görülmektedir. Japonya’nın çağdaş ekonomik gelişmesinde ve kırsal kesiminin kalkınmasında, 
ABD’nin kırsal kesiminin elektrifikasyonunda kooperatiflerin önemli katkısı bulunmaktadır. 
İspanya’nın Bask Bölgesi’nde Mondragon Kooperatifleri ülkenin en büyük elektronik ve elektrikli ev 
eşyası üreticisi konumundadır. Hindistan’ın Gujarat Bölgesi’nde kurulmuş olan Sütçülük 
Kooperatifleri dünyanın en büyük ve en modern tesislerine sahiptir    ( Çıkın ve Kızıldağ,1999 s:3). 

 

4. Kooperatiflerin Ülke Ekonomilerindeki Yeri  

ICA Raporları incelendiğinde kooperatif işletmelerinin ciro bakımından en fazla değere sahip olan 
ülkenin Fransa’dan sonra ABD olduğu görülmektedir. Avrupa’da Fransa’da yer alan 48 kooperatif 
toplam 197,583 milyar dolarlık cirosu ile Dünya’da birinci sıradadır. 2008 yılındaki ICA Raporunda da 
incelenen 67 Amerikan kooperatifi 150,057 milyar dolarlık ciro toplamları ile ikinci sırada yer 
almaktadır. Bir diğer incelemede Japonya’da listede bulunan 13 kooperatifin toplamda 142,752 milyar 
dolarlık ciroya sahip olmasıyla göze çarpmaktadır.  

ICA 2012 Raporunda da belirtildiği gibi on ülkeye ait toplam 246 kooperatif işletme, 2010 mali yılı sonu 
rakamlarıyla 1.704,9 milyar dolara yakın bir ekonomik hacim oluşturmaktadır. Raporda yer alan dünya 
genelindeki 300 kooperatifin cirosu, toplamda 1.975,6 milyar dolardır. Bu rakamın yaklaşık %86,2’sini 
on ülkenin oluşturduğu varsayıldığında, kooperatifçilik sektörünün özellikle gelişmiş ülkelerde 
gösterdiği başarıyı değerlendirmesi açısından iyi bir fikir vermektedir. 
(http://koop.gtb.gov.tr/data/53f446f5f2937070ec108368/GUKU-SON.pdf, erişim 01.11.2018) 

 

5. Türkiye’de Kooperatiflerin Ülke Ekonomisindeki Yeri 

Türkiye’de kooperatiflerin ekonomideki yeri ile ilgili istatistiki bilgilere ulaşmak oldukça zordur. Ancak 
bazı tahminler yapılabilmektedir. Nitekim 1990’lı yıllarda tarım sektöründe kooperatiflerin bazı önemli 
tarımsal ürünlerdeki pazarlamadaki oranları %2 ile %70 arasında yer aldığı belirtilmiştir 
(Koçtürk,1995:111). Yapı kooperatifleri açısından değerlendirilme yapıldığında kooperatif ve ortak 
sayıları değerlendirildiğinde sayıları 55 bine ulaşan kooperatiflerin 2 milyona yakın ortağı 
bulunmaktadır. Buna göre Türkiye’de hane sayısının % 10’ unun kooperatif ortaklığı ile konut sahibi 
olduğu ifade edilebilir (Ticaret Bakanlığı, 2017). 

Sonuç 

Sonuç olarak, sosyal ekonominin önemli bir aracı olan kooperatifçilik hareketi tüm dünyada gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde öneli fonksiyonlar üstlenmektedir. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’ndan 
sonraki buhranına benzetilen 2008 krizi sonucunda devletlerin özellikle Kapitalist Sistem içerisinde 
piyasalara müdahale edip etmemesi en çok tartışılan konu haline gelmiştir. Nitekim Birleşmiş 
Milletler’in 2012 yılını Uluslararası Kooperatifçilik Yılı ilan etmesi, kooperatifçiliğin anlam ve önemi 
bakımından son derece etkili olmuştur. Günümüzde piyasa ekonomisinin hakim olduğu bir ortamda 
kamu ve özel sektör yanında 3. sektör olarak kooperatiflere büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerin 
yapılabilmesi her şeyden önce şeffaf, denetlenebilir, sermaye açısından güçlü, iyi eğitilmiş yönetici ve 
lider kadrolarının bulunmasına bağlıdır. Bu çerçevede Türkiye’de sayıları 8 milyona yaklaşan 
kooperatif ortaklarının amaçlarına ne şekilde ulaştığının belirlenmesi devletin ekonomik faaliyetlere 
yatırım yaparken ülke çıkarları doğrultusunda kooperatif girişimleri de desteklemesi büyük önem arz 
etmektedir. Kooperatifçinin asıl özü kişi birliği, dayanışma, sürdürülebilir kalkınma ve topluma karşı 
sorumluluktur. 
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Abstract 

Our country where logistics services have developed at a dizzying pace in recent years, is the strongest 
candidate for becoming a "logistics center" with the increasing commercial and economic efficiency 
thanks to its special location and being region of main trade routes. The cargo, courier and logistics 
services, which have a short history of about 50 years and are a very young sector, have gained 
momentum following the transition to the free market economy and have become an indispensable 
solution partner of the real sector. In the country, there are many private Cargo companies that have 
already performed since 40 years. PTT, which is Turkey’s public postal administration, has operated in 
the cargo sector with name of PTT Kargo since 2008. In this sector, it had enough power to be able to 
compete with private cargo companies that have already operated. Behind this success are strategies 
that it has implemented. These strategies make its brand image perceived by customers much stronger. 
In this study, the effects of implemented strategies of PTT Kargo on its perceived brand image have 
been determined.  Within the context of this study, survey was conducted 125 PTT Kargo customers 
lived in Eskişehir Province. As a result, how strategies implemented by PTT Kargo affect its perceived 
brand image was tried to be revealed in accordance with the analyses.  

Key Words     : PTT Kargo, Strategy, Brand Image. 

Jel Codes        : M1, M3. 

 

1. Introduction 

PTT, a classical postal administration, has been operating in the cargo sector since 2008. In this area, 
PTT, which has been named as PTT Kargo, has entered into a serious competition with private cargo 
companies. It has three powerful tools that the competitors have not and it uses them in the sector while 
competing. The first one of these tools is the "Common Service Network" consisting of a service 
organization covering 4,500 businesses in almost all cities and towns in Turkey and a transportation 
network. The second tool is the “Low Price Levels” in which cost effectiveness can be succeeded during 
the usage of source. Also, it has a great capital source and can benefit from the subsidies because it is a 
non-profit state organization. By this features, PTT Kargo can apply low price levels. The last tool of 
PTT Kargo is the "Reliable Service" which is offered to the consumers under the state-owned and 
collective PTT administrations. The study will examine the effects of the marketing strategies applied 
by PTT Kargo in the cargo sector to the perceived image of the brand. Within the framework of the 
results obtained, proposals and solutions will be presented to improve the competitiveness of PTT 
Kargo. In the study, browsing method was used in the research. Survey data were collected from the 
customers at various PTT Kargo branches in Eskişehir province. The collected data were processed in 
SPSS 16.0 program and the effect of implemented strategies on the brand image of PTT was revealed by 
regression method. It is probable that the sample will not be able to represent the entire research 
universe since the data collection is done only in Eskişehir province. 

2. The Structure of Cargo Sector 

The cargo sector has an oligopolistic structure in which there is inferior competition in terms of general 
characteristics (Akal & Terzi, 2015). High investment costs are required to enter the sector. The two most 
important investments to be made are the investments to be made for the establishment of distribution 
and transportation network and the investments of technological infrastructure. Technological 
infrastructure investments are made in two separate ways (Banister & Berchman, 2001). The first is 
information technology investment that provides follow-up, production of information related to it, 
presentation of the produced information to the customers in an accurate and seamless manner, until 
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the cargo is received and delivered to the buyer in the sales process. The second is the investment of 
technological equipment used in the process of acceptance, separation according to the destination and 
distribution. As a result of incomplete competition, the companies operating in the cargo market are not 
able to show a significant effect on prices. The companies in the market are following each other, 
especially in terms of price. On the other hand, the cost items are also close together. Especially from 
the operating costs, the costs for the distribution are close to each other because similar dispatch routes 
are used in the market (Rushton & Oxley, 1989). The biggest savings that can be done seem to be the 
labor cost, but in order to be able to deliver fast, a reasonable number of distribution personnel should 
be considered considering the maximum capacity of the workforce. Moreover, in this sector, the number 
of personnel and expenses of national companies whose scales are similar to one another are also close 
to each other. Also, customers can easily change the cargo firm in case they do not satisfy with the 
service. They do not care only shipping time or undamaged delivery but also they care about the cases 
below (Gregg & Scott, 2008): 

• The existence of internet and customer service by which they can obtain correct and continuous 
information during the delivery process 

• Informing in the case the delivery is succeeded or not succeeded 

• Interest level of cargo staff in the connection with customers 

• Technological infrastructure  

• Prevalence of branches 

• Etc. 

Customers make evaluations about the firm in the accordance with these cases and then their 
perceptions about brand image of that firm are shaped. Therefore, they try to differentiate themselves 
to expand their customer base by strengthening their brand image with the help of strategic behaviors.  

3. The Importance of Strategic Management in Cargo Sector 

Cargo sector is being increasingly important in the accordance with globalization, rapid technology and 
differentiated needs. This sector has undertaken an important task in meeting both commercial non-
commercial and commercial quality transport needs. Sustainability and success for businesses operating 
in the cargo sector, which is growing in the economy, is directly related to strategic management (Kuşat, 
2012). When examined in general, the demand from the cargo sector is to provide a fast and safe 
transportation (Akdemir, 2011). Cargo companies have to establish a flawless distribution channel 
regardless of what their scales are because their nature needs to be perfect. They use their information 
technology to transmit their shipments to the buyers from the senders in an intensive way, record the 
deliveries in electronic form at every stage and provide the customers with the information they have 
registered in electronic form (Ballou, 2007). In the cargo sector, the continuous, up-to-date and accurate 
presentation of the information about the shipments is always important in order to ensure customer 
satisfaction and to establish positive relationships with customers (Özgüven, 2008). The cargo sector is 
a sector in which firms closely follow each other. The responses of the companies are coming shortly. 
There is a similar situation in price competition as well as quick response to the innovations of cargo 
companies. Costs are close to each other, and the excessive competition that companies will make about 
the price will reduce the quality of service (Hacıhasanoğlu, 2014). With the increase in the number of 
commercial cargo shipments, the cargo companies have begun to enter customs services, providing 
intermediation and consulting support for import-export transactions, warehousing (keeping 
commercial shipments until the customs exit), or storing them at their desires. It is therefore seen that 
diversification strategies in the cargo sector have also been used as a different strategic method to grow 
(Geloso Grosso & Shepherd, 2009). Another diversification strategy followed by cargo operations is to 
concentrate on e-commerce as a new market. Cargo companies in the e-commerce sector are not merely 
as carriers, but as strategic partners and sometimes electronic commerce providers. Thus, cargo 
companies are increasingly trying to diversify their activities in the e-commerce market, which now 
increases its share in retail sales by more than 5%. Cargo companies also resort to collaborations and 
partnerships to open up new geographical markets. In this respect, cargo companies are aiming to gain 
competitive advantage in their existing markets as they expand distribution and access networks 



 

 

 

(Deveci & Özaydın, 2015). Cargo companies are also trying to minimize their costs in order to compete 
with the national and international competitors they operate. In this context, the companies are showing 
a strategic attitude to reduce transportation time and costs, reduce labor costs and reduce stock material 
costs and so on. In cargo sector, in which speed and safe cargo is the basic principle, cargo companies, 
which want to take a step ahead of the competition in the future by seeing today's and future trends, 
give importance to strategic management (Lambert & Stock, 1993).  

4. Implemented Strategies by PTT Kargo 

PTT has entered the market with prices below the market average because it is a public company and 
does not act with excessive profit. In this respect, it can be said that PTT Kargo has adopted market 
penetration as a pricing strategy. It has tried to use the existing postal organization for cargo services, 
as well as the changes it has made in its internal operations, the car park it has made and investments 
such as the Istanbul Cargo Processing Center. In terms of strategic management, PTT also uses 
diversification strategy because it fulfills the shipping activities, which have already been done by 
private companies, by branches that are available even in the most remote sides of Turkey. Thus, it has 
developed a strategy to grow existing businesses, employees and transportation lines using a new field. 
When the PTT feels the need to enter the cargo service market, it is due to technological developments 
that the postal service market shrinks and the postal monopoly of the PTT is abolished in accordance 
with the international agreements to which our country is subject. Postal sectors in developed countries 
were liberalized and private sector businesses were allowed to enter the business. Management of PTT 
considers that it should be active in the cargo sector because new entrants enter to the market 
continuously and this situation can protect the sustainability of this public company. The parcel service 
was terminated and the cargo service was started when PTT Kargo starts to operate. In fact, the cargo 
conversion of parcel and package service in this dimension can also be perceived as product 
development strategy. In line with the current consumer demand, the cargo service has been developed 
which removes the limitations and restrictions that are insufficient to meet the demand of the parcel 
service and the service characteristics demanded by the consumers (Ballou, 2007). While the services 
provided by private cargo companies are fully commercial activities, PTT does not act profitably 
because it is a public institution. While private cargo companies are actively operating in settlements 
where they can achieve commercial success, they define where there is little commercial activity as 
mobile space. Cargo companies do not have branches in the areas that they define as mobile and they 
accept and distribute cargo with the means they express with mobile or mobile branch name. At this 
point, PTT Kargo entered the competition by using its prevalence in places where the branches of 
private cargo companies do not exist. Thus, it created difference in the mind of customers by showing 
that it provides service almost everywhere in the country. Another strategy adopted by PTT is to 
provide reliable service. The notion of reliable is stemming from state-owned. There are positive images 
about trust-based perceptions and reliable cargo service about the PTT Kargo in the provinces where 
the private sector does not exist in particular. The state-based sense of reliable service execution can also 
be considered as a strategy of quality differentiation from this perspective. PTT Kargo is actively using 
the total cost leadership strategy as it provides low cost cargo services with the public subsidy, public 
services and low profitability, and also reduces the costs of cargo service execution by using resources 
in postal and cargo services together. PTT has competitive advantage because it has lower total costs 
for cargo services than private companies. PTT Kargo serves almost the same qualities as the 
competitors in the sector in terms of the delivery times of the cargoes as well as the services offered. On 
the other hand, PTT Kargo's service delivery to even the most residential units is one of the two main 
tools that it uses during the competition process. The price competition that is implemented for public 
subsidy and public service provision is PTT Kargo's other competitive weapon. In addition, PTT Kargo, 
unlike other companies in the sector; implements the price differentiation strategy by applying the same 
tariff at all distances, claiming very low wage differentials from competitors in the supplementary 
service types such as the sender being informed of the delivery of the cargo, no charge from the text 
message service, insured or shipped cargo. 

5. The Effects of Implemented Strategies on Perceived Brand Image 

In this part of the study, we will briefly discuss how PTT Kargo's strategies affect the perceived image 
of the brand, and detailed reviews on the subject will be made in the application and conclusion sections. 
In this context, since 2008, PTT Kargo's extensive service network, reliable service delivery and low price 



 

 

 

level according to the sector's competitors have examined the five dimensions of service delivery 
strategies: sincerity, excitement, proficiency, sophistication and powerfulness. As a result of the study 
results, these three strategies result only in the fact that the reliable service delivery strategy has a strong 
impact on these five dimensions and that the widespread service and low price level strategies are 
partially effective. When the effects of the reliable service delivery strategy on the perceived brand 
image are examined, it is considered that the PTT brand is mainly effective as a roof brand. When the 
relationship between the strategy of providing reliable service and the brand image dimensions is 
examined separately; 

• In the sincerity dimension, the sympathy and trust in the PTT brand has been reflected in the 
PTT Kargo brand. As a national value, it has been seen that the entry of the PTT into the cargo 
sector, where the private sector companies dominate, is perceived as an honest, willing, close 
and sensitive player in the sector. During the research, in the face to face interviews with 
participants, it was observed that they supported PTT serves with PTT Kargo brand.  

• In the exciting dimension, PTT's service in the cargo sector with the PTT Kargo brand has been 
understood as an innovative and contemporary breakthrough in the modern cargo area of the 
classic postal organization PTT. 

• In the competence dimension, the PTT Kargo brand was seen to be trusted by the consumers 
and to define the brand as successful. The capabilities of PTT are considered effective here. 

• In the sophisticated dimension, PTT Kargo is regarded as a top-class service, a brand that meets 
consumer expectations. 

• In terms of powerfulness, it has been evaluated that PTT Kargo can be defined as an outward-
oriented and modern brand. 

On the other hand, according to the study results, the low price level strategy applied by PTT Kargo is 
effective on the sincerity, sufficiency and powerfulness dimensions of the brand image. On the basis of 
this, PTT Kargo is a state subsidy and ultimately a public undertaking, so it is possible to implement a 
low price. At this point, it can retain the competitive power over its business competitors. Despite the 
low pricing strategy that PTT Kargo has, it has the image of a brand that is strong enough to meet 
expectations from a cargo company. In addition, PTT Kargo is perceived as an honest, sensitive, sincere 
and enthusiastic company, even though the price levels are lower than those of its competitors in the 
sector. As a result, PTT Kargo is the total cost leader because of the advantages it possesses and the 
virtues that it is virtually impossible for its competitors to have. Reflecting this situation on consumers 
with low price level implementation strategy does not negatively affect the brand image in general. It 
has also been found that PTT Kargo's widespread service network strategy has a positive and strong 
impact on other dimensions of perceived brand image beyond sincerity. In this context, that PTT Kargo 
is one of the most widespread institutions in the country generated this result was understood. 
Especially, it is understood that the effect of the brand image of the widespread service network strategy 
on the powerfulness dimension is the second highest effect determined in the study result. In the cargo 
sector, the basic expectation of the consumers is to deliver the requested address at the desired time, 
complete and undamaged. It successfully fulfilled what the customers expect from a cargo company. 
The end result is that the strategies that PTT Kargo has implemented in this direction affect the brand 
image positively. 

6. Research Methodology 

Survey study was planned in order to reveal the effects of diversification, differentiation and cost 
leadership strategies, which PTT Kargo discussed in the previous section, on perceived brand image. 
Data were collected from customers using PTT Kargo branches in Eskişehir province with the help of 
printed questionnaires created in the context of the study. Research hypotheses have been tested with 
the help of analysis on the collected data. The purpose of this section is to provide detailed information 
on the processes briefly summarized above.  

6.1. Research Objective and Hypotheses 

The aim of the research is to demonstrate the effects of the diversification, differentiation and cost 
leadership strategies followed by PTT Kargo on its perceived brand image. Previously, it has been seen 
that the widespread service network, reliability in service and low price level are put into practice within 
the scope of these strategies. Therefore, in the scope of the research, widespread service network as a 



 

 

 

diversification tool, service reliability as a means of differentiation and low pricing as a result of cost 
leadership have been used. So, in the rest of the research, the strategic tools that bet are used as concepts 
that represent the main strategies. The three hypotheses to be tested in the study are listed below 
respectively. 

H1: The common service network affects the perceived brand image of PTT Kargo. 
H2: The service reliability affects the perceived brand image of PTT Kargo. 
H3: The low price level affects the perceived brand image of PTT Kargo. 
6.2.  Research Universe, Sample and Questionnaire 

The research universe is individual customers residing in the province of Eskişehir and using PTT Kargo 
services. In the creation of the research sample, convenience sampling method was used. The research 
questionnaire was distributed to the individual customers coming to Post Processing Center and 
Odunpazarı PTT Kargo branches for the purpose of receiving service, and those who agreed to 
participate in the survey and respond to the survey. Participants responded to the questionnaire within 
the timeframe of their visit and at the end of the visit, the questionnaire was submitted. In the data 
collection process, 300 questionnaires were distributed, 175 were not included in the analyses because 
they were found to be incomplete, and the remaining 125 questionnaires were used in the analyses. The 
research questionnaire consists of three parts. The first part consists of nine questions designed to 
determine the demographic characteristics of the participants. The second section contains twelve 
statements designed to measure how the widespread service network, service reliability and low price 
level are perceived by customers. Within the scope of the widespread service network, be found 
everywhere, easily be reached and be reached in a short time were handled. Expressions of service 
reliability were directed at measuring customer considerations about undamaged, complete, and 
accurate address of delivery. Finally, it has been tried to determine how customers evaluate service 
values, fair pricing, fair pricing from other companies and the inclusion of extra services in the scope of 
low price. In order to measure customers' perceptions about the strategies, the five-point Likert Scale in 
which the expressions' I do not absolutely agree 'and' I absolutely agree 'are included in the extreme 
points. The third part of the questionnaire consists of 20 phrases prepared for perceived brand image. 
All of the expressions were created by choosing the ones related to the research from the 42 descriptive 
scales used in Aaker's research published in 1997. In the related study, it is stated that the perceived 
brand image has five dimensions as 'Sincerity', 'Excitement', 'Proficiency', 'Sophisticated' and 
'Powerfulness' (Aaker, 1997). In studies conducted on brand image, researchers have found that if a 
brand evokes certain personality traits and these characteristics overlap with the consumer's own image, 
then the consumer has a common conclusion that this brand can prioritize. In other words, if the image 
of the brand emerging with the personality characteristics offered by the brand is perceived to be similar 
to the image of the consumer by the consumer, then the consumer tends to prefer the brand in their first 
or recurring purchases. In the third part of the research, there are four expressions below the dimensions 
of brand image beyond strength. Under the dimension of powerfulness, there are three expressions. The 
creation of the expressions has benefited from translating the same scale used in brand image studies in 
Turkish writing.  

7. Data Analysis and Findings 

In this section, firstly, the demographic characteristics of customers were revealed. Then, to test the 
validity of scale scores, factor analysis was made and lastly, to measure the effects of strategies 
implemented on brand image, regression analysis was done.  

7.1. Analysis of Participants' Profiles 

Four questions were asked in the questionnaire to determine the profiles of the participants. These are 
gender, age, education and income. Frequency Analysis results for distribution of responses to the 
questions are given on Table 1. 

 

  



 

 

 

Table 1. Characteristics of Study Samples 

 
n=125 

Frequency % 

Gender 
Female 83 66,4 

Male 42 33,6 

Age 

<20 8 6,4 

21-30 40 32 

31-40 36 28,8 

41-50 32 25,6 

>51 9 7,2 

Income Levels 
 

<1000 TL 35 28 

1000-1999TL 45 36 

 2000-2999TL 34 27,2 

 3000-3999TL 8 6,4 

 >4000TL 3 2,4 

Educational Status 

Primary School 5 4 

Secondary School 15 12 

High School 51 40,8 

Vocational High School 19 15,2 

Bachelor 29 23,2 

Master/Ph.D. 6 4,8 

As understood from the table above, 66,40% (83 people) of the participants were male and 33,60% (42 
people) were females. When looked at the ages of participants, it can be seen that there are people from 
each category composed of young, adult, middle, and aged. In terms of income level, the majority of the 
participants were from socio-economic groups with lower and middle income according to the results 
obtained. When observed the educational status of participants, there is a cluster at the level of upper 
secondary education and the second largest group of participants is the undergraduate graduate group. 
When the data on participant profiles are evaluated in general, there is a consistent relationship between 
the results. The demographic data obtained show that the participants' profiles are in accordance with 
the overall profile of PTT Kargo customers. In particular, it is a fact known that PTT has attracted low-
income people because of its low-price service and has led to the choice of PTT Kargo instead of other 
companies. Therefore, the demographic characteristics of the participants are consistent with the 
general customer profile using PTT Kargo services, indicating that the research sample is correct. 
Findings from this sample will be generalized to the entire PTT Kargo customer. 

7.2. Reliability and Validity Test 

In the study, Cronbach's Alfa (α) method, which is the most common method used in the social sciences, 
was applied to test the reliability indicating that scales were cleaned out by chance. In the literature, it 
is stated that the calculated value should be at least 0.60 and that the coefficients higher than 0.70 show 
high reliability in order for a scale to be valid. As shown in Table 2, the scales used in the research have 
reliable and internal consistency at an adequate level. 

  



 

 

 

Table 2. Reliability and Validity Tests 

Dimensions Measurements λ Α 
Exp. 
Variance 

Common 
Service 
Network 

PTT Kargo serves with a widespread branch 
network. 

0,814 

0,90 0,77 
You can find PTT Kargo branches almost 
everywhere. 

0,887 

You can easily reach the PTT Kargo branches. 0,930 

You can reach PTT Kargo branches in a short time. 0,880 

Service 
Reliability 

PTT Kargo, you can trust that it will deliver the 
delivery on time. 

0,908 

0,94 0,84 

You can trust that PTT Kargo will deliver the 
submission completely. 

0,944 

You can trust that PTT Kargo will deliver your ship 
without any damage. 

0,905 

PTT Kargo, you can trust that your submission will 
be delivered to the correct address. 

0,918 

Low Price Level 

The price you pay for is worth the service you get in 
PTT Kargo. 

0,881 

0,92 0,80 

Posts are priced fairly in PTT Kargo. 0,930 

You can always find more reasonable prices in PTT 
Kargo than other companies 

0,938 

PTT Kargo does not include extra services like other 
companies. 

0,823 

Sincerity 

It is honest. 0,809 

0,88 0,74 
It is sincere. 0,904 

Sensitive. 0,861 

It is willing. 0,852 

Excitement 

It is an entrepreneur. 0,909 

0,90 0,76 
Personality is. 0,790 

It is innovative. 0,907 

It is contemporary. 0,879 

Proficiency 

Reliable. 0,830 

0,80 0.65 
And hardworking. 0,841 

It is successful. 0,866 

It is sufficient in terms of technical possibilities. 0,680 

Sophisticated 

It provides top class service. 0,896 

0,87 0,73 
It is flexible. 0,884 

It looks good. 0,861 

It is sincere. 0,762 

Powerfulness 

It is extrovert. 0,901 

0,77 0,81 It is western. 0,901 

It is rough. N.S. 

In order to test the validity of the scales, factor analysis was performed by using the Basic Components 
Method and the Varimax Factor Technique. For satisfactory scale validity, expressions should be loaded 
on their dimensions, above the recommended 0.70 threshold value of factor loadings, and above the 
recommended 0.60 value for mean variances described by dimensions. According to the results of the 
factor analysis indicated in Table 2, the scales used in the research provide the stated validity conditions. 
Only the last expression belonging to the powerfulness dimension was not loaded on the its related 
factor. This is why it has not been used in further analyses. 

7.4. Effects of Strategies on Brand Image Dimensions 

Univariate regression analysis was applied to test the effects of the strategies applied by PTT Kargo on 
perceived brand image. The reason for choosing univariate regression is the fact that high correlation 



 

 

 

relationships between the three strategies can lead to multicollinearity problems in a multivariate 
regression model. Therefore, fifteen different regression models were created at this stage. Independent 
variables in models are Common Service Network, Service Reliability, and Low Price Level. In each 
model, different dimensions of perceived brand image are taken as dependent variables. Before the 
analysis was carried out, the arithmetic averages of the measurements related to the dimensions were 
taken and it was provided that each dimension was represented by only one measurement. As can be 
seen in Table 3, the direction and strength of the relationship between the strategies and image sizes are 
expressed by β coefficients. Whether the coefficients were statistically significant or not was tested by 
means of t values. 

Table 3. Effects of Brand Image on Brand Image Size 

Relationships β t P Hypothesis Tests 

Common Service Network -> Sincerity 0,127 1,42 0,158 

H1 is partially 
supported. 

Common Service Network -> Excitement 0,192 2,17 0,032 

Common Service Network -> Proficiency 0,212 2,40 0,018 

Common Service Network -> Sophisticated 0,262 3,02 0,003 

Common Service Network -> Powerfulness 0,326 3,82 0,000 

Service Reliability -> Sincerity 0,239 2,73 0.007 

H2 is supported. 

Service Reliability -> Excitement 0,219 2,49 0,014 

Service Reliability -> Proficiency 0,291 3,38 0,001 

Service Reliability -> Sophisticated 0,265 3,05 0,003 

Service Reliability -> Powerfulness 0,355 4,21 0,000 

Low Price Level -> Sincerity 0,213 2,41 0,017 

H3 is partially 
supported. 

Low Price Level -> Excitement 0,115 1,29 0,201 

Low Price Level -> Proficiency 0,219 2,49 0,014 

Low Price Level -> Sophisticated 0,145 1,62 0,107 

Low Price Level -> Powerfulness 0,249 2,85 0,005 

Note: The Relationships Indicated in Dark Color are Statistically 
Significant. 

 

According to the results of regression analysis shown on Table 3, H1 and H3 are partially supported. 
As seen on the table, the effects of Common Service Network and Low Price Level on the all dimensions 
of brand image were not encountered. Since Service Reliability positively affects all dimensions of brand 
image, H2 is supported. The positive effects of Common Service Network and Service Reliability on the 
powerfulness of brand image has been found to be quite strong compared to other tested effects. Table 
3 shows that the β coefficients showing these effects were (β=0.326, p<0.001) for the Common Service 
Network and 0.355 (p<0.001) for Service Reliability. Similarly, the reliability of the service strongly and 
positively affects the proficiency expressed by the brand to customers (β=0,291, p=0,001). It was 
observed that the effects of the common service network (β=0,262, p=0,003) and the reliability of the 
service (β=0,265, p=0,003) were almost identical in terms of customers ' perception of PTT Kargo as a 
sophisticated brand. The most interesting thing in the findings is the positive effect of low price level 
on strong brand image (β=0,249, p=0,005). Another interesting finding is that the reliability of the service 
has a positive effect on the customer's perception of PTT Kargo as a sincere brand (β=0,239, p=0,007). It 
was found that common service network and service reliability positively affects excitement (β=0.192, 
p=0.032 and β=0.199, p=0.014). Also, the positive effects of common service network and low price level 
on proficiency (β=0.212, p=0.018 and β=0.219, p=0.014) were found. It was lastly found that low price 
level positively affects sincerity (β=0.213, p=0.017). Although these effects are less powerful than others, 
they are all statistically significant. 

8. Conclusion 

When the effects of three basic strategies implemented by PTT Kargo on perceived brand image have 
been examined in detail, some important results can be revealed. The strongest relationship is between 



 

 

 

the service reliability and the powerfulness dimension. Being state owned gives the opportunity to 
provide service at the expected level by customers. Through this feature, PTT Kargo gives the image 
that it is a strong cargo company that performs its promise. As a result, since the most reliable and most 
powerful structure in society is the ‘state’, it is true that the image of PTT Kargo as a brand of a state 
company is perceived in the same direction. The second strongest relationship is between common 
service network and powerfulness. Unlike all competitors in the sector, reaching anywhere and offering 
services everywhere ensures that PTT Kargo's brand image is perceived as a strong brand. Another 
remarkable point is that in all hypothesis tests, only the powerfulness and proficiency dimensions of 
PTT Kargo's brand image from five dimensions give statistically significant results. Thus, it can be 
concluded that the strategies implemented by PTT kargo support and reinforce the powerfulness and 
proficiency dimensions of the brand. In addition, the low-price implementation strategy has a low 
impact on the sophistication dimension of the brand image. The sophistication dimension has been 
examined in the fields of high-end services, flexibility, looking good and sincerity, and the results 
provide an opportunity to comment on how and at what level the quality of service is perceived by 
consumers. Especially, in our country, there are various researches that determine direct proportion 
between quality perception and price level (Ak, 2009). In this context, it has been concluded that the low 
price strategy implemented by PTT Kargo led to a lower perception of the quality level of the offered 
service compared to its competitors and that PTT Kargo's brand image could not have a positive effect 
on the sophistication dimension. The effects of PTT Kargo's common service network and reliable 
service delivery strategies on the excitement dimension of brand image are examined under the 
headings of entrepreneurship, innovation and modernization in our study. The introduction of PTT into 
the cargo sector with private sector companies has been evaluated as a contemporary breakthrough in 
entrepreneurial and innovative fast cargo transportation activities and it has been determined that the 
perceived brand image has a positive effect on the excitement. The state ownership and public power 
behind PTT Kargo allow for low price competition in the cargo sector. In terms of consumers, it is 
reasonable and usual for PTT kargo to be able to offer services at a smaller price using this great power 
that is not available to its competitors in the sector and it is considered that PTT Kargo can meet 
expectations in the service delivery. In this context, it was concluded that its low price strategy had a 
meaningful and positive effect on the quality and sincerity of the brand image. As a result of our study, 
it is understood that PTT Kargo has a positive brand image perceived by consumers. 
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Abstract 

Turkey's national postal administration of PTT, in 2004, entered into the process of reconstruction and 
transformation. In this process PTT, has begun to provide courier services and banking services across 
the country, together with the postal services. In this study, the PTT's banking services are taken into 
consideration. Within the context of the research, a survey was applied to 139 PTT customers who live 
in Eskişehir province. As a result, how the PTT’s banking services affected to the corporate image was 
tried to be investigated. 

Key Words   : PTT Bank, Banking Services, Corporate Image. 

Jel Codes      : M1, M3. 

 

1. Introduction 

One of the sectors most affected by the rapid developments in the communication sector after the 1980s 
is the postal sector. The organizations operating in this field in the world have realized that they will 
not be able to resist this great transformation and movement which has become irreversible in the future 
and have had to revise their services with a different service approach. The low cost of communication 
in electronic environment, the transfer of written information to the virtual environment and the fact 
that the monetary transactions are made electronically affect the postal services negatively. In spite of 
this, increased distance shopping opportunities, cheaper intercity and inter-country transportation, 
customs clearance of the walls and almost easy to trade the parcel / cargo service has significantly 
increased. The authorities, who can closely monitor this development and make the necessary 
arrangements, have been able to meet their losses in revenues from personal letter communication by 
means of revenue increases from cargo and monetary mail services. PTT, the national postal 
administration of our country, which is not far from these developments in the world, has entered into 
a restructuring process in order to expand its range of services and improve the service quality as well 
as postal services, which is a universal necessity. In this context, PTT has reorganized its package 
transportation services under the name of mail parcel and started to provide cargo services with a 
modern system. On the other hand, the corporation reorganized its mail bill and check and telephone 
bill collections under the name of PTT Bank and diversified it with new agreements and transformed 
PTT workplaces into a banking and financial operations center. While these improvements, which were 
initiated in 2004, brought significant awareness and prestige to PTT, a significant increase was achieved 
in the volume of transactions in banking services sector, especially since cooperation could be made 
with many institutions and organizations. In the first part of the study, the banking services offered by 
PTT will be examined. In the second part, image and corporate image will be explained. Lastly, the 
effects of banking services provided by PTT on the perceived image of the institution will be examined 
and the results will be evaluated. In the research, browsing method will be used. The survey will collect 
data from customers at various PTT branches in Eskişehir. The collected data will be processed in SPSS 
16.0 program. The effect of banking services on the corporate image of PTT will be determined by 
regression method. The measure of the research is the collection of data only in Eskişehir; the sample 
may not represent the entire research universe. 

2. Post Banking in the World and the Transformation to PTT Bank in Turkey 

All of the postal administrations around the world are given the money transfer service called the 
monetary mail service and the monetary deposits of the individual small savings holders. In addition, 
in some countries, postal administrations offer a variety of banking services to support national financial 
systems by utilizing their reliability based on their prevalence and public power. In this context, many 
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postal offices carry out various banking activities, in particular collection services, which are described 
as postal banking. In the world, postal banking began with merchants' letter of credit, payment 
guarantee and money transfer. In this process, postal banking and postal banks are considered to be 
financial institutions that provide public benefit as public service due to the presence of widespread 
branch network rather than commercial financial institutions. In addition, postal banks serve as the 
distribution channel of other banks and financial institutions at the same price, at the same price and at 
the same quality and speed in a longer term, at a lower cost (Dirican, 2005). PTT, which is the national 
postal administration of our country, has been providing financial mail service since 1910 when the first 
mail transfer was made. It started to collect telephone bills after 1995. As of 2003, PTT has started to 
carry out collection transactions on behalf of a number of companies, in particular Türk Telekom phone 
bill collection, as well as remittance and postal check services. In this period, when the postal services 
started to fall back, PTT's management started to lose its prestige in the postal field, which is the main 
function of PTT. Therefore, deciding to convert the institution into a postal bank, the Bank applied to 
the Banking Regulation and Supervision Agency, which is a national authority in the field of banking, 
and attempted to obtain a banking permit. The Board did not find it appropriate to use the term ın bank 
Kurul; in any case, the use of the bank title, the advertisement, advertising and public announcements 
that create the impression of banking and avoiding the disclosure of the signs that have been reported 
to be removed. In this way, the PTT was requested to be presented under the name of lay PTT Bank 
posta in order to make the public more easily understood. In this context, PTT has started to carry out 
domestic, foreign transfer, postal check, effective foreign exchange purchase, telephone, electricity, 
water bill collection, credit card and other collection services of the contracted companies under the PTT 
Bank mark. In 2005, the PTT Bank Operations Department was established as the main operation center 
for the PTT's banking services. Then this unit was abolished in 2010 and its duties were given to the 
Directorate of Monetary Post Office. Following the change of the status of the PTT and its transformation 
into a joint-stock company, the Department of Monetary Post was renamed as PTT Bank Department 
and the electronic commerce services were removed from the post of PTT Bank Office. In this process, 
the Bank started to provide electronic funds transfer services through a bank and started to provide 
money transfer services to banks. Later on, in cooperation with various banks, loans were given from 
PTT workplaces and debit debit cards were presented to the postal check account holders on a national 
and international scale. After that, PTT has started to create its own ATM network and in 2015, more 
than 2,000 ATMs have been put into service, which corresponds to 5% of the nearly 40,000 ATMs serving 
throughout the country. PTT, on the other hand, has started to generate significant income from 
collection and remittance services thanks to the wide automation network it has established in the 
country in recent years. Monitoring of recorded shipments in electronic environment, making 
arrangements to increase the speed of transfer services, initiating interactive postal check operations, 
increasing the number of centers and branches, shortening the time of service, focusing on philately 
services, starting to pay salaries for social security institutions, restoration of a new service concept and 
the establishment of a call center were the important factors increasing service quality. Generally, 
starting to spurts in 2003, to support services related to banking in 2009 and then, keeping on 
coorporitazion process with 2013 have played an important role in the rise of banking services to its 
current position. 

3. Banking Services of PTT 

The banking services provided by PTT can be classified into 3 main categories. These are the collection, 
payment, application and sales transactions made on behalf of the money transfer operations, postal 
check transactions and contracted institutions. The first two categories such as remittance and postal 
check operations are the service areas that PTT carries out with the authority, rights and responsibilities, 
and internal resources. The third category of contracted institution transactions is carried out through 
collaborations and outsourcing. At the same time, the services and transactions made within the scope 
of this category play a role in transforming PTT Bank to its current position and transforming PTT from 
the view of a public institution that carries out classical and traditional postal services to a significant 
player structure in the financial sector. In the Table 1 below, the banking services provided by PTT are 
shown under sub-categories under three main categories. 
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Table 1. Banking Service Categories of PTT 

Money Transfer 
Transactions 

Mail Check Tansaction Contracted Institution Transactions 

-Repartment -Postal Check 
Acceptance and 
Payment 

- Credit Card Payments 

- Overseas transfer - Mail Check Transfer -Cash Deposit and Withdrawals (Deposit to 
Banks' Accounts) 

 - Interactive Mail Check -Individual Credit Payment Transactions 

  - PTT Credit Transactions 

  - Domestic and Overseas Bank Transfer (UPT) 

  - Social Security and Charity Payments and 
Social Security Premium Collections 

  -Brokerage Transactions 

  -Effective Operations 

  -Western Union Service 

  -Payment, Tax and Penalty Payments 

  -Insurance Sale and Premium Collection 

  -Commercial Transactions (Subscription, 
Application, Product Sale and HGS Operations) 

Kaynak: http://ptt.gov.tr/ptt/ (Son Erişim Tarihi: 22 Eylül 2018) 

4. Image Concept 

Image is a concept used in many areas. There are various studies related to image with respect to 
disciplines of business science.  

Some image definitions in the literature can be listed as follows: 

Image is the perception of external stakeholders towards the organization (Saruhan, 2012: 227). 

The image is the object, the concept, the state and the symbols that are portrayed in the mind through 
imagination (Bakan, 2005: 11). 

The image is the impression that people or institutions leave on each other (Dinçer, 1998: 2) 

Image is the sum of all opinions about any person, organization or situation (Peltekoglu, 2001: 358). 

Image is a phenomenon that a person or a business has a willing or unwilling connotation in the minds 
of other individuals and enterprises, but also about the services of the company, about the staff, the 
tools and equipment used and the environment, the understanding and the values (Kilik, 2011: 4). 

The image is a portrait of the enterprise that is formed in the mind of the consumer, ie a total of 
functional and psychological features found in the mind of the consumer in relation to the enterprise 
(Taslak and Akın, 2005: 265). 

When we examine these definitions together, we have two main conclusions. First, the image is a 
mental, virtual, and moving concept. Image is information that is created outside the enterprise and 
shows the way others describe the business. Secondly, the image is a factor contributing to the struggle 
of the enterprise to realize its objectives and is one of the main determinants of the attitude and behavior 
towards the enterprise. Since the image is an appraisal created by external stakeholders on the axis of 
these two implications, it is necessary to explain how the image is shaped. 

4.1. Corporate Image 

When we consider an institution as a whole, its main parts are listed as employees, partners, customers, 
competitors, products and services they produce, names, logos, signs, patents, advertisements and 
slogans used in the presentation of their products and services. The image is developed as an external 
source, so it is an element of image created by the customers and competitors of the institution and 
people and institutions outside of them; 

(i) the product image on the products and services produced by the institution, 

http://ptt.gov.tr/ptt/
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(ii) the brand image on the name, logo, mark and others deemed to be the brand element in the 
presentation of products and services; and 

(iii) the corporate image on the whole of the organization.  

In some studies in the literature, it is stated that the use of the cross which is called the cross of the Saint 
George cross in the armies of the Crusaders in the shields and pennants was the first image study by 
the institutions. When we examine the historical background of this event in 1190, during the Third 
Crusades, the King of England, Lord of the Rings, found the remnants of the first church founded by 
Saint George, the apostle of St George after the army of Rishar, who arrived in Palestine. It is understood 
that the Crusaders' armies tried to spread their image of a sacred duty in the Christian world. In the 
modern period, the institutions follow similar attitudes and methods, exhibit certain logo, color, 
behavior styles and communication skills, and try to create a strong image by ensuring the integration 
of the members of the organization into the institution and in the minds of the target groups. In 
academic studies, the concepts of image and corporate image were first used by Sidney Levy in 1955 
(Barich and Kotler, 1991). The elements that constitute the corporate image are the corporate philosophy, 
the mission and vision of the institution, corporate culture, corporate identity, corporate behavior, 
corporate design and corporate communication (Çalışır, 2004: 51-74). The foundation of a successful 
corporate image constitutes a corporate philosophy and corporate philosophy that creates consistency 
and consistency in all areas where it is applied. The more widely recognized an organization, the more 
successful it will be if it is successful in its corporate communication and will have a positive corporate 
image. For this reason, the organizational structure (corporate culture, mission and vision), space and 
visual structure (corporate design), publicity and public relations strategies (corporate communication) 
are of great importance. As a result, the corporate image consists of the sum of its elements.  

4.1.1. Corporate Image Dimensions 

The corporate image is an indispensable element for the institutions to continue their existence. In this 
respect, institutions want to know the level of their image in society. However, because it is a concept 
based on image, mental and interpretation, it is very difficult to measure, evaluate and make sense. 
Various studies have been carried out so far in order to understand the image. The most important and 
widely used study on this subject is the study of the dimensions of Jennifer Aaker's image (Aaker, 1997: 
347-352). In this study, Aaker has created a theory that Thurstone has five main dimensions of image 
by taking advantage of ”Five Great Factors“ theory in psychology.  
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Table 2. Image Dimensions and Sub-Variables of Aaker 

Variable Related Image Dimesions 

Outdoorsy  

Strength 

Masculine  

Western  

Tough  

Rugged  

Daring  

Excitement 

Trendy  

Exciting  

Spirited  

Cool  

Young  

İmaginative  

Unique  

Up-to-date  

İndepented  

Contemperary  

Reliable  

Competence 

Hard working  

Secure  

İntelligent  

Technical  

Corporate  

Successful  

Leader  

Confident  

Upper class  

Sophistication 

Glamorous  

Good loking  

Charming  

Feminine  

Smooth  

Down-to-earth  

Sincerity 

Family-oriented  

Small-town  

Honest  

Sincere  

Real  

Wholesome  

Original  

Cheerful  

Sentimental  

Friendly  

The five dimensions of the corporate image are the dimensions of competence, excitement, sincerity, 
strength and sophistication. The Aaker states that there are 42 variables below the five basic image 
dimensions. these variables are shown in Table 10. The image is not a concept that can be measured 
mathematically by numerical data, but it is conceptually equivalent in the minds of individuals. In order 
to explain how individuals define the image and thus to measure the image, the image dimensions 
developed can be evaluated as an attitude scale. The five main dimensions Aaker identifies in his image 
dimensions study are five main expressions that determine how the image is perceived. The 42 variables 
under five basic dimensions consist of expressions intended to describe the image of institutions in the 
minds of individuals. Each of these variables was associated with one of the five basic image 
dimensions. Aaker's work aims to define five basic personality traits, such as the inspiration of 
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Thurstone's theory, by describing it with an abstract understanding of personality traits such as image, 
and thus experimentally measuring and analyzing. In the studies aimed at measuring and analyzing 
the corporate image, the conceptual questions that use the variables in order to understand how they 
understand and describe the organization are presented. In accordance with the answers to the 
questions, analyzes are made about the image of the institution. With the analysis made, it is tried to 
understand how the corporate image is perceived by the target group. 

5. Corporate Image Works of PTT 

In this part of the study, information about the corporate image creation and management will be given. 
PTT is a public institution with a structure up to the present, and as a public company in the current 
situation, it does not have an organization working on corporate image creation and image 
management, nor does it receive support from an organization conducting professional activities in this 
area. However, this does not mean that there is no study in the image of the institution. Until 1995, PTT 
was conducting mail, telegraph and telephone services and the short name of the institution was 
composed of the initials of these three main service branches. After the division of mail and telegraph 
and telephone services in 1995, the name of the postal service was changed to ler Posta İşletmeleri 1995. 
However, in 2000, the institution changed its name to the Postal and Telegraph Organization in order 
to regain the name of the PTT which has a strong place in the traditional memory. In the last 20 years, 
this name correction has emerged as the first and obvious image creation effort of PTT. The new 
structuring and transformation started in 2003 is an important milestone in PTT's corporate image 
studies. The changes in the mission and vision of the institution were first reflected on the corporate 
identity and the logo and color changes were made. In the said restructuring process, postal, logistics 
and banking activities, which are the three areas identified as new fields of activity, are expressed in 
three different colors in the new logo. In this new communication design, the traditional color of the 
mail, which is the traditional field of activity, is protected and its logistics activities are represented by 
red and serious and reliable. In the same period, significant changes occurred in the fields of corporate 
culture, corporate philosophy and corporate behavior. In order to increase the working age of the 
personnel of the institution by increasing the general age and education averages in order to improve 
the corporate culture and behavior, almost all of the personnel who started to work in the institution 
after 2005 started to be required to be under a higher education graduate and under a certain age. In 
2005, the company started to work in the field of corporate design and image-building in a manner 
called 2005 PTTBank concept adlandır. As of today, around 3,500% of the PTT headquarters and 
branches are operating in this concept. At the end of 2013, 3.011 workplaces were renewed under the 
name of PTT Bank concept. In this context, the renovation of the tools used by PTT in its services should 
be stated as a complete redesign of the official clothes of the distributor personnel by the famous fashion 
designer Cemil İpekçi, the establishment of a call center and ATM network as important image creation 
and management works. When it comes to PTT communication studies institution's written, visual, and 
that little or none of the audio ad work, but since PTT 2012. Turkey 1. Due to being title sponsor of the 
Football League the media was found to be a fairly high level of visibility. It should also be stated that 
this sponsorship contributed to PTT's image perception very importantly. 

6. Methodology 

In this part of the study, a survey study is planned in order to reveal the effects of banking services 
provided by PTT on the corporate image. Data were collected from customers using PTT branches in 
Eskişehir with the help of printed survey forms created in the context of the study. Research hypotheses 
were tested with the help of the analyzes performed on the collected data.  

6.1. Purpose of Research and Research Hypotheses 

The purpose of the research is to measure the effects of PTT on the image of the institution which is 
carried out on the basis of the establishment law in order to create public benefit and service in another 
field as well as to create additional benefit for the company in a different field. In the preparation of the 
questions to measure the corporate image used in the research, tarafından Managing Corporate Image 
and Corporate Reputation Ed formation model created by Edmund Gray and John Balmer was used 
and adapted for PTT and PTT Bank services. In their work, Gray and Balmer are in the eyes of the 
society; The name and logo of the institution, internal and external design of corporate buildings, news 
about this institution in the media, the approaches and behaviors of the employees towards the public 
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and the public relations and communication activities of the institution stated that the effects of the 
variables such as Gray and Balmer, 1998: 695 -702). In this context, the questions prepared by using Gray 
and Balmer's variables in the section aiming to measure the effects of PTT Bank services on the corporate 
image were prepared and used. The four hypotheses that were thought to be tested in the research are 
indicated below: 

H1: The approach and behaviors of PTT employees who provide banking services affect the perceived 
corporate image of PTT. 

H2: The physical appearance and designs of PTT's workplaces that are provided with banking services 
affect the perceived corporate image of PTT. 

H3: The reasons for using PTT's banking services to customers and services affect the perceived 
corporate image of PTT. 

H4: The visibility of PTT in the media affects the perceived corporate image of PTT. 

6.2. Research Universe, Sample and Research Survey 

The universe of research is individual customers residing in Eskişehir and using the banking services 
offered by PTT. The convenience sampling method was used in creating the research sample. The 
research questionnaire was distributed to those who accepted to participate in the research and to 
respond to the questionnaire from individual customers who came for the purpose of receiving service 
to PTT Cargo branches in Eskişehir province, Köprübaşı, Emek, Kırmızıtoprak, Vişnelik, Gündoğdu, 
Şarhöyük, Yenikent, Şirintepe and Odunpazarı. The participants answered the questionnaires within 
the time period of their visits and they submitted the questionnaires at the end of the visit. In the data 
collection process, 250 questionnaires were distributed, 111 of them were found to be incomplete and 
were excluded from the analysis. Data obtained from the study were analyzed by using SPSS 16.0 
package program. The research questionnaire consists of three parts. The first part consists of eight 
questions prepared to determine the demographic characteristics of the participants. In the last question 
of the first chapter, the participants were asked which of the many types of PTT Bank services they used. 
The second part consisted of 17 questions in four sub-sections and in the preparation of the questions, 
Seventeen expressions which were created by Gray and Balmer (Gray and Balmer, 1998: 695-702) were 
used to measure how the factors affecting the corporate image were perceived by the customers. The 
five-point Likert scale was used to measure the perceptions of the customers about the approaches and 
behaviors of PTT personnel working in banking services, the physical appearance of the workplaces in 
which banking services are offered, the reasons to choose PTT in banking services and the visibility of 
PTT in the media. The third part of the survey consists of 11 statements prepared for the corporate image 
of PTT. All of the expressions were created by selecting 42 items related to the research subject, which 
were used in the research published on the image dimensions of Aaker (Aaker, 1997: 347-352). In this 
context, in the third chapter, there are four expressions of excitement dimension, three of the 
competence dimension, two of the dimension of sophistication and two expressions of strength 
dimension. 

7. Data Analysis and Findings 

In this section, demographic characteristics of the PTT cargo customers participating in the research, the 
factor to test the validity of the scale scores and the regression analysis which measure the effect of the 
strategies applied in PTT Cargo on the brand image are included. 

7.1. Analysis of Participants' Profiles 

Four questions were asked in the questionnaire to determine the profiles of the participants. These are 
gender, age, education and income. The frequency analysis results for the distribution of responses to 
the questions are given. The distribution of participants according to their gender is as in Table 3. As 
can be seen from the table, 68.30% (95 persons) of the participants were male and 31.70% (44 people) 
were female. 
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Table 3. Distribution of Participants by Gender 

Gender Frequency (Number of People) Percentage (%) 

Male 95 68,30 

Female 44 31,70 

Total 139 100,00 

Age distribution of the respondents is shown in Table 4. According to the data, it was observed that 
23% of the participants were between 21-30 years of age, 30,20% of them were between 31-41 years and 
29,5% of them were between 41-50 years of age. 

Table 4. Distribution of Participants by Age Groups 

Age group Frequency (Number of people) Percentage (%) 

<20 5 3,60 

21-30 32 23,00 

31-40 41 30,20 

41-50 42 29,50 

>51 19 13,70 

Total 139 100,00 

The distribution of the respondents according to their income levels is shown in Table 5. According to 
the results, it was concluded that most of the participants were socio-economic groups with lower and 
middle income. 

Table 5. Distribution of Participants by Income Groups 

Monthly Income Level Frequency (Number of 
people) 

Percentage (%) 

<1.000 TL  39 28,10 

1.000 TL-1.9999 TL 52 37,40 

2.000 TL-2.999 TL  33 23,70 

3.000 TL-3.9999 TL  11 7,90 

>4.000 TL  4 2,90 

Total 139 100,00 

The distribution of the respondents according to their educational level is shown in Table 6. As can be 
seen from the table, there is a cluster at the level of high school education and the second largest group 
of participants is in the graduate group. These are followed by secondary school, associate degree, 
primary school and graduate graduates respectively. 
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Table 6. Distribution of Participants by Educational Status 

Education Status Frequency (Number of people) Percentage (%) 

Primary school 9 6,50 

Middle School 22 15,80 

High school 61 43,90 

Vocational high school 16 11,50 

Faculty 27 19,40 

Master/Ph.D. 4 2,90 

Total 139 100,00 

The results obtained in Table 7 below are provided from the 8th issue to determine the types of 
transactions that the participants use the most. 

Table 7. The Most Used PTT Banking Transactions 

Transaction Type Frequency (Number 
of people) 

Total Number of 
Participants 

Participation Rate of 
Participants (%) 

Sending or Receiving Money 
Transfer to Domestic or Abroad 

41 
139 

29,50 

Depositing to Mailing Account 
and Withdrawal From Account 

57 
139 

41,01 

Salary or Social Assistance 
Payments 

42 
139 

30,22 

Loan 15 139 10,79 

Money Transfer to Banks 22 139 15,83 

Credit Card Debt Deposits 64 139 46,04 

Paying Bills such as Phone, 
Internet, Electricity, Water, Gas 

87 139 62,59 

Making subscription to HGS, 
PTT Cell or paying off debt 

40 139 28,78 

Insurance (SSK-Bağkur) 
Premium Pay Off 

24 139 17,27 

 Other Transactions (E-devlet, 
currency exchange, PTT Gold 
Receiving) 

25 139 17,99 

As can be seen from Table 7, 3 types of transactions most commonly used by the research sample are 
invoice and credit card debt payment transactions and postal check transactions. Following these are 
the salaries and aid payments, money transfers, HGS and PTTCell transactions. Compared with PTT's 
transaction realization statistics in previous years. In the context of the operations used, the sample 
reflects the customer profile of PTT. 

7.2. Reliability and Validity Test of Obtained Data 

Cronbach's Alpha (α) method, which is the most common method used in social sciences, was used to 
test the reliability of the scales showing that the results of the measurement were free from the 
coincidental error that could affect the situation from person to person. In the literature, it is stated that 
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the calculated value must be a minimum of 0.60 for a scale to be valid and that coefficients greater than 
0.70 show high reliability (UCLA, 2015). As seen in Table 8, all of the scales used in this study are 
sufficiently reliable and internally consistent, except for the strength scale. In order to test the validity 
of the scales, factor analysis was performed by using the Basic Components Method and Varimax Factor 
Rotation Technique. For satisfactory scale validity, the loading of the expressions to the dimensions they 
belong to, the factor loads (λ) should be above the recommended value of 0.70 and the mean variances 
explained by the dimensions should be above the recommended value of 0.60. According to the results 
of the factor analysis given in Table 16, all of the scales used in the research, except one, provide the 
specified validity requirements. The Cronbach’s Alpha coefficient, which was calculated only for the 
strength dimension, was excluded from the evaluation because it did not provide the required reliability 
and reliability due to the mean variance below the threshold value of 0.60.  

Table 7. Reliability and Validity Tests 

Dimensions Measures λ α 
Explained 
Variances 

Behaviors of PTT employees 
providing banking services 

ıt's fast. N.S. 

0,78 0,70 
It is all about. 0,80 

It is sincere. 0,87 

It is friendly. 0,84 

The physical appearance and 
designs of PTT offices 

It is spacious. N.S. 

0,84 0,76 
The place is clean. 0,83 

It is comfortable. 0,92 

It is wide. 0,88 

Reasons for using PTT's services 

The prevalence of branches and 
ATMs 

0,80 

0,87 0,72 

Sponsoring in football 0,89 

Ability to do multiple operations 
quickly and quickly 

0,83 

Confidence 0,85 

State-owned N.S. 

Media visibility of PTT 

Newspapers and other written 
media 

0,65 

0,81 0,64 
Television news 0,91 

Sports broadcasts 0,82 

Web sites and social media 0,80 

Excitement 

It is an entrepreneur. 0,86 

0,84 0,76 
It has a personality. 0,87 

It is innovative. 0,88 

It is contemporary. N.S. 

Competence 

It is reliable. 0,91 

0,88 0,80 It is hardworking. 0,91 

It is successful. 0,86 

Sophistication 
It looks good. 0,87 

0,67 0,76 
It is sincere. 0,87 

Strength 
Is western. 0,77 

0,31 0,59 It is rough. 0,77 

As a result of analysis, expression of “It is fast” related to behaviors of employees providing banking 
services, “It is spacious” related to physical appearence and design of PTT offices, and “It is state-
owned” associated with reason for preference were excluded because they were not loaded on the 
relevant factor.  
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7.3. Analysis of the Effects of the Banking Services Given by PTT on the Corporate Image 
Dimensions 

Multivariate regression analysis was used to test the effects of banking services provided by PTT on the 
perceived corporate image of PTT. Multivariate regression is the preferred method of analysis when 
more than one argument is used to estimate a dependent variable. In the research, each of the image 
dimensions was considered as a dependent variable. The factors affecting the image were included in 
the analysis as an independent variable. In the analyzes, for example, employee behavior, physical 
appearance, reason of use, and media view variables were separately correlated with their excitement, 
competence and sophistication. In regression models, dependent variables are considered as results and 
independent variables as reasons. Especially in economics and business models, there may be more than 
one reason for a result. In fact, the effects of the factors affecting the corporate image are examined under 
the four dimensions of the image. For this reason, the factors that have an impact on the corporate image 
are defined as independent variables and the dimensions of the corporate image as dependent variables. 

Three multivariate regression models were created in order to investigate the effects of four 
independent variables on each of the dependent variables. The independent variables in the models are 
the attitudes and behaviors of PTT personnel working in banking services, the physical appearance of 
the workplaces in which banking services are provided, the reasons why PTT prefers banking services 
and the visibility of PTT in the media. A different dimension of the perceived corporate image was taken 
as a dependent variable in each model. The reliability and validity tests performed in Table 16 show 
that the robustness dimension, which is found to be sufficiently reliable and unacceptable, is excluded 
from the assessment, and the three image dimensions, namely competence, excitement and 
sophistication, are independent variables used in the analyzes. Before the analysis was carried out, the 
arithmetic averages of the measurements related to the dimensions were taken and all dimensions were 
represented by only one measurement. As can be seen in Table 8, β coefficients refer to the direction 
and strength of the relationship between the factors affecting the image of the institution and the 
dimensions of the corporate image. Whether the coefficients were statistically significant were tested by 
their t values.  

Table 8. Effects of Image Factors on Corporate Image Dimensions 

Relationships β t P Hypothesis Tests 

Approaches and behaviors of employees > 
Excitement 

0,146 1,79 0,076 

H1 is partially 
supported.  

Approaches and behaviors of employees -> 
Competence 

0,085 1,07 0,285 

Approaches and behaviors of employees -> 
Sophistication 

0,083 1,04 0,300 

Physical appearance and design of workplaces> 
Excitement 

-0,022 -0,19 0,848 

H2 is partially 
supported. 

Physical appearance of workplaces and designs -> 
Competence 

0,150 1,33 0,187 

Physical appearance and designs of workplaces -> 
Sophistication 

0,279 2,43 0,016 

Reasons for using -> Excitement 0,349 3,09 0,002 
H3 is partially 
supported. 

Reasons for using -> Competence 0,355 3,25 0,001 

Reasons for using> Sophistication 0,155 1,40 0,163 

Visibility in Media> Excitement -0,070 -0,74 0,463 
H4 is partially 
supported. 

Visibility in the media -> Competence -0,260 -2,83 0,005 

Visibility in the media -> Sophistication -0,006 -0,07 0,944 

Note: The relations specified in dark color are statistically significant.  

The positive effects of PTT's customers on using the banking services given, and the positive effects of 
corporate image on excitement and competence dimensions, were found to be quite strong compared 
to other tested effects. Table 8 shows that the reasons for using the banking services provided by PTT 
are very close to the β coefficients showing the effects of corporate image on the dimensions of 
excitement (β = 0.349, P = 0.002) and competence (β = 0.355, P = 0.001). Customer's perception of PTT as 
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a sophisticated institution positively affects the physical appearance and design of workplaces (β = 
0.279, P = 0.016). Similarly, positive effects of the attitudes and behaviors of employees were observed 
on the excitement dimension of PTT's corporate image (β = 0,146, P = 0,076). Although these effects are 
less powerful than others, they are all statistically significant. Another issue identified as a result of the 
analyzes is that the visibility of the media affects the adequacy dimension of the corporate image 
negatively (β = -0,283, P = 0,005). 

Table 9. R2 Compatibility Coefficients of Analysis Models  

Independent Variables Dependent Variable R2 Compatibility Coefficient 

M
o

d
el

 1
 

Approaches and behaviors of employees 

Excitement 0,130 
Physical appearance of workplaces 

Reasons for using 

Visibility in the media 

M
o

d
el

 2
 

Approaches and behaviors of employees 

Competence 0,186 
Physical appearance of workplaces 

Reasons for using 

Visibility in the media 

M
o

d
el

 3
 

Approaches and behaviors of employees 

Sophistication 0,167 
Physical appearance of workplaces 

Reasons for using 

Visibility in the media 

As a result of the analysis, it is stated that the models have low explanatory power but some of the 
variables explaining the dimensions in the models are meaningful. Therefore, the hypothesis of the 
research is partially accepted. The factors that affect the image are understood to be the R2 compliance 
coefficient obtained in Table 9, where the excitement size is 13%, the qualification dimension is 18,60% 
and the sophistication size is 16,70%. While the approach and behaviors of the employees in excitement 
explain the model, the reasons for the use of the customers in the dimension of qualification give 
significant results. On the other hand, it is understood that the visibility of the media negatively affects 
the size of the teachers because the beta coefficient is negative. In the following section the research 
findings will be examined in more detail.  

8. Conclusion 

When we examine in detail the effects of banking services provided by PTT on the perceived corporate 
image of PTT in consumers, we can reach some results. Firstly, the relationships between the reasons 
for using the banking services provided by PTT customers and the dimensions of excitement and 
competence are the strongest relations. When we examine the variables under this factor, the prevalence 
of PTT workplaces and ATMs, the ability of PTT workplaces to be able to do a lot of transactions together 
and quickly, and the trust that has been a rooted and sympathetic public company is important.  
Secondly, the modernization of PTT workplaces under the PTTBank concept is perceived positively by 
the organization's target audience. However, the corporate image only affects the dimension of 
sophistication. The point to be mentioned here is that it is compared with the banks in terms of banking 
services provided by PTT by the research sample. Thirdly, it has been observed that the dry image of 
the approach and behavior of employees has a relatively low effect only on the excitement dimension. 
The reasons behind the lack of a significant impact on the corporate image of PTT institutions are 
interpreted as: 

• Many PTT branches work with one or two box office personnel, and a large number of 
transactions are carried out with few employees. Therefore, although the number of 
transactions in the branches is very low, the number of customers waiting for the transaction is 
prolonged and the branches are mostly crowded. This situation has a negative effect on the 
relations of the employees with the customers. 

• PTT is perceived as creating an additional benefit to the community by utilizing the common 
workplace network installed to carry out postal and cargo activities, which are the main 
functions of PTT, by making basic banking activities as an additional area. In this way, it 
provides benefits to the society by presenting the operations that it can do in many different 
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places including the banks to the society at PTT workplaces as a single center and this benefit 
makes a positive contribution to the image of the institution. 

Fourthly, the visibility of the media in the media has a negative effect on the corporate image of PTT. In 
the analysis, it is understood that PTT is visible in all channels of the media. Lastly, the banking services 
provided by PTT are not among the services that are considered among the primary duties and 
functions of the institution. When the effects of the banking services offered by PTT on the corporate 
image are evaluated as a whole, it is seen that the image of the banking services does not significantly 
affect the image. 

References 

Aaker, J. (1997), “Dimensions of Brand Personality”, Journal of Marketing Research, [Elektronik Sürüm], 
[Erişim Tarihi: 17 Eylül 2018, 
http://tuping.gsm.pku.edu.cn/Teaching/Mktrch/Readings/Dimensions%20of%20brand%20persona
lity%201997.pdf ]. 

Bakan, Ömer (2005), Kurumsal İmaj, Oluşumu ve Etkili Faktörler, Tablet Kitabevi, Konya.  

Gray, Edmund & John BALMER (1998), Managing Corporate Image and Corporate Reputation, Long Range 
Planning, [Elektronik Sürüm], [ Erişim Tarihi : 15 Eylül 2018, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630198000740 ]. 

Barich, Howard & Phillip Kotler (1991), A Framework For Marketing Image Management, Sloan 
Management Review, [Elektronik Sürüm], [ Erişim Tarihi: 10 Eylül 2018, 
http://sloanreview.mit.edu/article/a-framework-for-marketing-image-management/ ]. 

Çalışır, Şefika Yasemin (2004), Pazarlamada Kurum İmajı ve Tüketici Davranışları Açısından Önemi, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. 

Dinçer, Müjde Ker (1998), İş Yaşamında ve Özel Yaşamda Kişisel İmaj, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. 

Dirican, Cüneyt (2005), Posta Bankacılığı’nın ve Postbank’ların Finans Sektöründeki Fonksiyonelliği, 
Ekonomiye Etkileri ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul. 

Kilik, Metin (2011), Kurum İmajı Ve Lider Etkileşimi: Sivil Toplum Kuruluşları Örneği, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Peltekoğlu, Filiz (2001), Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yayınları, İstanbul. 

Saruhan, Şadi Can (2012), İşletme Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir. 

Taslak,S. &  Akın,M. (2005), Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Yozgat İli 
Emniyet Müdürlüğü Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 19, Kayseri, ss.263-294. 

UCLA (2015), “What does Cronbach’s Alpha Mean?” [Erişim Tarihi : 20 Eylül 2018, 
http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/faq/alpha.html ]. 

 

 

http://tuping.gsm.pku.edu.cn/Teaching/Mktrch/Readings/Dimensions%20of%20brand%20personality%201997.pdf
http://tuping.gsm.pku.edu.cn/Teaching/Mktrch/Readings/Dimensions%20of%20brand%20personality%201997.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630198000740
http://sloanreview.mit.edu/article/a-framework-for-marketing-image-management/
http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/faq/alpha.html


 

234 

BİLDİRİ NO 93: BİR MALİYETLEME MODELİ OLARAK KAYNAK TÜKETİM 
MUHASEBESİ 

Doç. Dr. Mustafa KIRLI97; Öğr. Gör. Dr. Tekmez KULU98; Öğr. Gör. Faruk ÖZBAY99 

Özet 

Günümüz artan rekabet ortamında; en temel rekabet aracı olan maliyetlerin izlenmesi, 
muhasebeleştirilmesi ve yönetimi eskiye oranla daha büyük önem taşımaktadır. Üretimde kullanılan 
teknolojilerin ve üretim sistemlerinin sürekli geliştiği günümüz üretim işletmelerinde, geleneksel 
maliyet hesaplama yöntemleri ve geleneksel maliyet muhasebesi yaklaşımları ile maliyetlerin sağlıklı 
bir şekilde izlenmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi mümkün olmamaktadır. Gelişen teknolojiyle 
birlikte üretim işletmelerinde sabit maliyetlerin ve üretilen mamullerle direkt ilişkilendirilemeyen genel 
üretim giderlerinin paylarının artması, geleneksel maliyet muhasebesi yöntemlerini ve yaklaşımlarını 
yetersiz hale getirmiştir. Geleneksel yaklaşımların yetersizliklerini gidermek adına geliştirilen faaliyet 
tabanlı maliyetleme modelinde, endirekt nitelikteki genel üretim giderleri; modelin temelini oluşturan 
faaliyet havuzlarına aktarılıp oradan da mamul maliyetlerine aktarılmaktadır. Ancak faaliyet tabanlı 
maliyetleme modeli, kullanılmayan kapasite maliyetlerini de mamul maliyetlerine aktardığından; 
doğru ve gerçekçi mamul maliyeti hesaplaması tam olarak mümkün olamamaktadır. Kaynak tüketim 
muhasebesi yaklaşımında üretilen mamullerle direkt ilişkilendirilemeyen maliyetler önce kaynak 
havuzlarına, kaynak havuzlarından faaliyet havuzlarına ve nihai olarak da faaliyetlerden mamul 
maliyetlerine aktarılmaktadır. Kaynak tüketim muhasebesinin, kullanılmayan kapasite maliyetlerini 
mamul maliyetlerine aktarmayıp kaynak havuzlarında bırakması; mamul maliyet hesaplamalarının 
daha doğru ve gerçekçi olmasını sağlamaktadır. Kaynak tüketim muhasebesi modeliyle, faaliyet tabanlı 
maliyetleme modelinin aksine atıl kapasite maliyetlerini yönetme ve kontrol etme imkânı ortaya 
çıkmakta; bu da işletme yöneticilerinin fiyatlama dâhil tüm stratejik kararlarını olumlu etkilemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Mamul Maliyetleri, Kaynak Tüketim Muhasebesi, Kaynak Havuzları, Atıl Kapasite. 
Jel Kodları              : M21, M40, M41. 

 

RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING AS A COSTING MODEL 

Abstract 

In today's increasing competitive environment; monitoring, accounting and management of costs, 
which is the most basic competitive tool, is more important than the previous one. In today's production 
enterprises where the technologies used in production and production systems are constantly 
developing, it is not possible to monitor and effectively manage costs with traditional cost accounting 
methods and traditional cost accounting approaches. Increasing share of fixed costs in production 
enterprises and manufacturing overhead costs that cannot be directly linked to manufactured products 
with developing technology has made traditional cost accounting methods and approaches inadequate. 
In an activity-based costing model, developed to overcome the shortcomings of traditional approaches, 
these indirect costs are assigned to the activity pools which form the basis of the model and then 
assigned to the product costs. However, since the activity-based costing model assigns the unused 
capacity costs to the product costs, accurate and realistic product cost calculation is not fully possible. 
Costs that cannot be directly related to manufactured goods in the resource consumption accounting 
approach are first assigned to resource pools, from resource pools to activity pools, and finally to 
product costs from activity pools. Resource consumption accounting does not assign unused capacity 
costs to product costs and leave them in resource pools, so that product cost calculations are more 
accurate and realistic. With the resource consumption accounting model, contrary to the activity-based 
costing model, it is possible to manage and control the idle capacity costs, which affects all strategic 
decisions of business managers, including pricing. 
Key Words      : Product Costs, Resource Consumption Accounting, Resource Pools, Idle Capacity. 
Jel Codes   : M21, M40, M41. 
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1. Giriş  

İşletmeler, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle yoğun bir rekabet ortamı içerisinde faaliyet 
göstermektedir. Bu yoğun rekabet ortamında, işletmelerin planlama ve stratejik karar alma süreçleri 
büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin rekabet avantajı kazanabilmelerini, kârlılıklarını 
arttırabilmelerini ve piyasa değerlerini yükseltebilmelerini; büyük oranda planlama ve stratejik karar 
alma süreçlerindeki başarıları belirlemektedir. İşletme yönetimlerine bu süreçlerde mamullerin maliyet 
yapılarıyla ilgili önemli bilgi ve analiz sonuçları sunan maliyet ve yönetim muhasebesi, işletme 
yönetimlerinin en önemli bilgi kaynağı olarak görülmektedir. İşletmelerin ürettikleri mamullerin 
maliyetlerini doğru, güvenilir ve gerçeğe uygun bir şekilde hesaplayabilmeleri; alacakları kararların 
başarısını da etkileyecektir. Gelişen teknolojiyle birlikte üretim işletmelerinde sabit maliyetlerin ve 
üretilen mamullerle direkt ilişkilendirilemeyen genel üretim giderlerinin paylarının artması, geleneksel 
maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi yaklaşımlarını yetersiz hale getirmiştir. 

Geleneksel maliyetleme ve yönetim muhasebesi yaklaşımlarının, eskiye oranla çok daha teknoloji 
yoğun ve esnek üretim sistemleri karşısında yetersiz kalması ve işletmelerin ihtiyaçlarına cevap 
verememesi; işletmeleri yeni yaklaşım ve yöntemlerin arayışına itmiştir. Geleneksel maliyet muhasebesi 
yöntem ve yaklaşımlarının bu eksikliğini giderme adına, üretilen mamullerle direkt 
ilişkilendirilemeyen maliyetleri önce faaliyet havuzlarına aktarıp; daha sonra bu faaliyet havuzlarından 
mamul maliyetlerine dağıtan faaliyet tabanlı maliyetleme modeli kullanılmaya başlanmıştır. Faaliyet 
tabanlı maliyetleme modeli, üretim işletmelerinde kapasite kullanım oranının %100 olduğu 
varsayımına dayanmakta olup üretim işletmelerinde kullanılmayan kapasite maliyetlerini dikkate 
almamaktadır. Kullanılmayan kapasite maliyetleri (atıl kapasite maliyetleri) dikkate alınmadığı için 
mamul maliyetleri sağlıklı ve doğru bir şekilde hesaplanamamakta; bu da işletmelerin fiyatlama 
kararlarını ve stratejik düzeyde rekabet politikalarını olumsuz etkilemektedir. Faaliyet tabanlı 
maliyetleme modelinin kullanılmayan kapasiteyi dikkate almayan bu sakıncası kaynak tüketim 
muhasebesi yaklaşımıyla ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Üretim maliyetlerinin belirlenmesi için 
geliştirilen yöntemler içerisinde oldukça yeni bir maliyet ve yönetim muhasebesi modeli olan kaynak 
tüketim muhasebesi; kaynak odaklı bir yaklaşım benimsemesi, maliyetleri ayrıntılı olarak analiz 
edebilmesi ve kullanılmayan kapasite maliyetlerini mamul maliyetlerine yüklememesi gibi üstün 
yönleriyle teorik çalışmalarda ve pratikte işletme uygulamalarında kabul görmektedir.  

2. Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Özellikleri  

Alman ve Amerikan maliyet muhasebesi esaslarını benimseyen kaynak tüketim muhasebesi modeli, 
üretim maliyetlerinin belirlenmesinde; hem kaynak tabanlı bir bakış açısına sahip, hem de faaliyet 
tabanlı yaklaşımı dikkate alan bir yönetim muhasebesi modelidir (Tutkavul, 2016: 110). Kaynak tüketim 
muhasebesi, “Alman maliyet muhasebesinin kaynaklara verdiği önemi ve faaliyet tabanlı 
maliyetlemenin faaliyet bakış açısını birleştiren çağdaş bir yönetim muhasebesi sistemi” olarak da 
tanımlanmaktadır (Aksu, 2013: 167). Kaynak tüketim muhasebesi, “esnek maliyet planlama ve kontrol” 
anlamına gelen “Grenzplankostenrechnung” (GPK) olarak bilinen Alman maliyet yönetimi 
yaklaşımıyla, faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımlarını bütünleştirip; kaynak havuzlarının 
kapasitelerini üretken kapasite, üretken olmayan kapasite ve atıl kapasite olarak ayırmaktadır (Ahmed 
ve Moosa, 2011: 755-756).  

Kaynak tüketim muhasebesinde, işletmelerin üretim ve maliyet yapılarında kaynak ve faaliyet 
analizleri yapılmakta; kaynak ve faaliyet analiz sonuçları bütünleştirilerek etkin bir maliyet yönetimi 
hedeflenmektedir. Kaynak tüketim muhasebesi, kaynak havuzlarındaki maliyetleri sınıflandırırken; 
maliyetleri iki farklı şekilde sınıflandırıp ele almaktadır. Kaynak tüketim muhasebesinde maliyetlerin 
birinci sınıflandırılmasında; maliyetler, birincil maliyetler ve ikincil maliyetler olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Birincil maliyetler, kaynak havuzu içinde üretilen maliyetler olarak nitelendirilirken; 
ikincil maliyetler ise, diğer havuzlardan aktarılıp kaynak havuzunu destekleyen maliyetler olarak 
nitelendirilmektedir (Aktaş, 2013: 64). 

Kaynak tüketim muhasebesinde maliyetlerin ikinci sınıflandırılmasında ise maliyetler, sabit maliyetler 
ve orantısal maliyetler olarak ikiye ayrılmaktadır. Kaynak havuzlarının sabit maliyetleri hesaplanırken 
teorik kapasite baz alınırken; kaynak havuzlarının orantısal maliyetleri hesaplanırken planlanmış veya 
fiili (gerçekleşmiş) kapasite baz alınmaktadır (Köse ve Ağdeniz, 2015: 61). Söz konusu orantısal 
maliyetler, üretim miktarına bağlı olarak artan veya azalan değişken maliyetlerden farklı bir maliyet 
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kavramı olup; kaynak havuzları seviyesinde girdi miktarı-çıktı miktarı arasındaki ilişkiyi ifade eden bir 
maliyet kavramıdır (Dönmez ve Başçil, 2017: 34).  

Kaynak havuzlarında toplanan maliyetlerin, sabit ve orantısal olarak sınıflandırılması; atıl kapasitenin 
belirlenebilmesine olanak sağlamaktadır. Kaynak havuzlarındaki sabit maliyetlerin kullanılmayan 
kapasiteye düşen kısmı atıl kapasite maliyeti olarak ortaya çıkmaktadır (Aktaş, 2013: 71). Kaynak 
tüketim muhasebesinde atıl kapasite maliyetlerinin, üretilen mamul maliyetlerine aktarılmayıp kaynak 
havuzlarında bırakılması ve kaynak tüketim muhasebesi uygulama sürecinde amortisman giderleri 
belirlenirken, tarihi maliyet verilerinin kullanılmayıp; yerine koyma maliyeti verilerinin dikkate 
alınması, mamul maliyetlerinin daha gerçekçi hesaplanmasına katkı sağlayarak maliyet yönetiminde 
etkinliği arttırmaktadır (Tanış ve Demircioğlu, 2017: 184). 

3. Kaynak Tüketim Muhasebesi Uygulama Süreci 

Kaynak tüketim muhasebesi uygulama sürecinde üç temel unsur söz konusudur (Köse ve Ağdeniz, 
2015: 53): Kaynaklara bakış açısı, maliyetlere bakış açısı ve miktara dayalı yaklaşım. 

Kaynaklara bakış açısı: Kaynak tüketim muhasebesinde, maliyetlerin nedeni olarak kaynaklar 
görülmekte; “faaliyetlerin kaynakları tüketmesi, üretilen mamullerin de faaliyetleri tüketmesi” esası 
benimsenmektedir. Kaynak tüketim muhasebesinde, maliyetlerin temel dayanağının kaynaklar olması; 
kaynakların özelliklerinin iyi bilinmesini ve analiz edilmesini gerektirmektedir (Aktaş, 2013: 63). 

Maliyetlere bakış açısı: Kaynak tüketim muhasebesinde, kaynak maliyetleri yukarıda açıklandığı gibi 
birincil maliyetler-ikincil maliyetler ve sabit maliyetler-orantısal maliyetler olarak sınıflandırılmakta ve 
ayrıntılı bir şekilde analiz edilmektedir. 

Miktara dayalı yaklaşım: Kaynak tüketim muhasebesinde, faaliyetlerin kaynakları ve üretilen mamullerin 
de faaliyetleri tüketmesindeki tüketim ilişkileri; miktar temelli olarak gerçekleştirilmekte ve maliyet 
dağıtımları bu miktar temelinde parasal değerler dönüştürülmektedir. Böylece kaynakların tüketimi ile 
maliyetlerin dağıtılması arasındaki farklılık ortaya konmakta; bütçelenen (planlanan) değerler ve fiili 
(gerçekleşen) değerler arasındaki fark (sapma) analizleri de daha kolay ve sağlıklı bir şekilde 
yapılabilmektedir (Kayıhan ve Tepeli, 2016: 435-436). 

Kaynak tüketim muhasebesinin uygulama sürecinin genel işleyişi aşağıdaki Şekil-1’ de gösterilmiştir. 
Kaynak tüketim muhasebesinin uygulama sürecinde gerçekleştirilmesi gereken aşamalar, aşağıda 
maddeler halinde özetlenmiştir (Tutkavul, 2016: 5-7): 

• İşletmenin üretim sürecinin tüm yönleriyle ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi, 

• Üretim maliyetlerinin temel dayanağı olan kaynakların belirlenmesi, 

• Kaynakların aktarılacağı kaynak havuzlarının belirlenmesi, 

• Kaynak havuzlarında toplanan maliyetlerin belirlenmesi ve bu maliyetlerin sabit-orantısal 
olarak ayrımının yapılması, 

• Kaynak havuzlarının teorik ve pratik kapasitelerinin belirlenerek, teorik ve pratik kapasitelere 
bağlı olarak maliyet oranlarının hesaplanması, 

• Kaynak havuzlarının kaynak sürücülerinin (kaynak etkenlerinin) ve bu kaynak sürücülerinin 
(kaynak etkenlerinin) miktarlarının belirlenmesi, 

• Üretim faaliyetlerinin belirlenmesi, 

• Üretim faaliyetlerinin kaynak havuzlarından tükettiği kaynakların değerinin hesaplanması, 

• Faaliyet havuzlarının faaliyet sürücülerinin (faaliyet etkenlerinin) ve bu faaliyet sürücülerinin 
(faaliyet etkenlerinin) miktarlarının belirlenmesi, 

• Üretim sürecinin çıktısı olan mamullerin belirlenmesi, 

• Mamullerin kaynak havuzlarından tükettiği kaynakların değerinin hesaplanması 

• Mamul maliyetlerinin ve atıl kapasite maliyetlerinin hesaplanması. 
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Şekil-1: Kaynak Tüketim Muhasebesi Uygulama Süreci Genel İşleyişi 

 

KAYNAKLAR 

 

 

 

KAYNAK 

HAVUZLARI 

 

                                                                                                Kaynak Sürücüleri (Kaynak Etkenleri) 

 

FAALİYET 

HAVUZLARI 

 

                                                                                                Faaliyet Sürücüleri (Faaliyet Etkenleri) 

 

MAMULLER 
 

 

4. Sonuç 

İşletmelerin günümüz yoğun rekabet ortamında, faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve başarılı olabilmeleri 
için en temel rekabet araçlarından biri olan maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmeleri ve kontrol 
etmeleri gerekir. Maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilip kontrol edilebilmesi de maliyet bilgi ve 
hesaplamalarının doğru, gerçek ve güvenilir olmasını gerektirmektedir. Ancak bu şekilde, işletmeler 
maliyetlerini kontrol etme imkânı bulabilir ve maliyet yönetiminde etkinlik sağlanabilir. 

Geleneksel maliyet ve yönetim muhasebesi yaklaşımları, maliyetlerin doğru, gerçek ve güvenilir bir 
şekilde hesaplanıp; maliyet yönetiminde etkinliğin sağlanması ve isabetli kararlar verilmesi konusunda 
yetersiz kalmaktadır. Geleneksel yaklaşımların bu yetersizliği, işletmelerin hızla değişen ve gelişen 
üretim yapılarında ileri teknoloji kaynaklı sabit maliyetlerin ve endirekt nitelikteki maliyetlerin 
paylarının artmasından kaynaklanmaktadır. 

Kaynak tüketim muhasebesi, üretim maliyetlerinin izlenmesinde ve hesaplanmasında; kaynak odaklı 
bir bakış açısı göstermesi, maliyetleri farklı şekillerde sınıflandırıp izlemesi ve kullanılmayan kapasite 
maliyetlerini (atıl kapasite maliyetlerini) mamul maliyetlerine aktarmaması gibi özellikleriyle, modern 
maliyetleme yaklaşımları içerisinde ön plana çıkmakta ve stratejik karar süreçlerinde işletmelerin 
isabetli kararlar verip başarılı olmasına önemli katkılar sağlamaktadır.  
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Özet 

Yoğun rekabet ortamının yarattığı etkinin bir sonucu olarak pek çok işletme içinde bulundukları 
pazarlarda en iyi ürünü sunmak ve müşterilere en iyi hizmeti vermek için güçlü tedarik zincirleri 
geliştirmeye çabalamaktadır. Dolayısıyla son müşteriye ulaşmayı hedefleyen işletmeler pazardan daha 
fazla pay alabilmek ve karlılıkların da artışı sağlamak için tedarik zincirlerini en etkin ve en az maliyetli 
olacak şekilde modellemek zorundadırlar. Öte yandan, işletmelerin etkili ve güçlü tedarik zinciri 
geliştirebilmeleri için alınacak kararlarda performans ölçümü kriterlerinin belirlenmesi önem 
taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, işletme yöneticilerinin kritik performans ölçümlerini kolayca 
tanımlayabilmeleri için basit bir çerçeve sunmaktır. Bu kapsamda, finansal perspektif, müşteri 
perspektifi, iç süreç perspektifi ve inovasyon/öğrenme olmak üzere dört başlıktan oluşan Balanced 
Scorecard sistemi temel alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler :Tedarik Zincir Yönetimi, Performans Ölçümü, Balanced scorecard 

Jel Kodları  :A1. 

 

THE PRIORITY OF CRITERIA TO MEASURE PERFORMANCE IN SUPPLY CHAIN 

Abstract 

As a result of the impact of intense competition, many businesses are trying to develop strong supply 
chains to offer the best product in the markets they operate and to provide the best service to customers. 
Therefore, enterprises aiming to reach the end customer have to model their supply chains in the most 
efficient and least cost way in order to get more share from the market and to increase the profitability. 
On the other hand, it is important to determine the performance measurement criteria in the decisions 
to be taken in order for enterprises to develop an effective and strong supply chain. The purpose of this 
study is to provide a simple framework for business managers to easily identify critical performance 
metrics. In this context, Balanced Scorecard system is composed of four headings: financial perspective, 
customer perspective, internal process perspective and innovation / learning. 

Keywords :Supply Chain Management, Performance Measurement, Balanced scorecard 

Jel Codes :A1. 

 

Giriş 

Küresel rekabet ortamında “Zaman” kavramı en güçlü rekabet silahlardan biridir; öte yandan zamanda 
tek başına yeterli değildir. Bilgi ve enformasyon döneminin sağladığı hızlı gelişmelerin etkisinde yer 
alan firmaların, bu yoğun rekabet ortamında var olmaları için hız, esneklik ve maliyet avantaj 
özelliklerini sağlamaları, yer aldıkları pazarın nabzını tutmaları ve ihtiyaçlar karşısında hemen manevra 
yapabilecek çeviklikte olmaları gerekmektedir. Rekabet yarışında başarıya ulaşmak için firmaların yeni 
stratejilere ihtiyacı vardır. Kuşkusuz bu stratejilerden en önemlisi, firmaların tedarik zincirlerine 
yönelerek üretim için gerekli hammaddenin kaynağından elde edilen ürünün müşteriye ulaştırılmasına 
kadar geçen süreci etkin yönetmesidir. Müşterinin talep ettiği bir ürüne, istediği zamanda, kalitede ve 
yerde ulaşabilmesi için iyi kurgulanmış bir “Tedarik Zinciri Yönetimi” oluşturulmalıdır. Bu yönetim 
şekli, zincirin bütün halkalarında, rekabet avantajı sağlayacak ve katma değer yaratacak süreçleri 
geliştirerek; ürünlerinuygun zamanda tedarikini, doğru miktarda üretimini ve doğru adrese 
ulaştırılmasını sağlar. Etkin bir tedarik zinciri yönetimi ile işletmenin maliyetleri azaltılır, üretim ve 
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pazarlamaya ilişkin faaliyetler daha etkin yürütülür, daha fazla müşteri memnuniyeti sağlanır ve daha 
yüksek kar ile birlikte istikrarlı büyüme gerçekleşir. Dolayısıyla, başarılı Tedarik Zinciri Yönetimi, 
organizasyonların performanslarında önemli ölçüde etkilidir (Ungan, 2016). 

1. Tedarikçi Zinciri Yönetimi (TZY) 

Tedarik zinciri yöntemi, müşteriler için değer oluşturanbir ürün, hizmet ve bilginin sağlaması sırasında, 
ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin ilk tedarikçiden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar olan tüm iş süreçlerinin 
entegrasyonudur (Long, 2012).Tedarikçi ve müşteri süreci arasında planlama, kontrol ve koordine 
etmeyle ilgili faaliyetleri içerir (Stevens, 1989). Cooper ve Ellarm (1993), tedarik zinciri yönetimini 
tedarikçilerden nihai müşteriye giden bir dağıtım kanalındaki faaliyetleri bütünleştiren bir felsefe 
olarak tanımlamıştır. Bu tanımlardan hareketle, Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY), hammaddelerin elde 
edilmesinden, üretime ve müşteriye ulaştırılmasına kadar olan faaliyetler dizisi olarak tanımlanabilir 
(Lambert ve Cooper, 1998). Bu faaliyetler ise, üretimde kullanılacak hammadde kaynaklarının 
belirlenmesi, hammaddenin sağlanması, yarı ve tam mamul üretimine aktarımı, üretimin gerçekleşmesi 
ve son olarak ürünlerin müşteriye ulaştırılmasını sağlayan dağıtım kanalındaki tüm alt süreçleri kapsar. 
Tedarik zinciri yönetimi sistemi; firma içerisinde yer alan faaliyetleri en uygun ve sade biryapıya 
dönüştürürken, aynı zamanda tüm tedarik zincirinin işleyişini incelemekte ve buna göre düzenleme 
yapmaktadır. Fazla stokları ortadan kaldırmakta, üretim ve müşteriye ulaşım arasındaki süreci 
hızlandırmaktadır. Bu sayede, müşteri beklentilerinin en doğru yerde, en doğru zamanda ve en doğru 
ürünle karşılanmasını sağlayarak, pazar payının ve kârın arttırılmasına olanak tanımaktadır (Cooper 
vd., 1997: 3; Chopra ve Meindl, 2007: 6). 

İşletmelerin bir tedarik zinciri yönetimi sistemi olmadığı durumlarda yapılan hatalar ve bilgi eksikliği, 
teslimatta gecikmeye veya hatalı üretime sebebiyet verebilecektir. Böyle bir durum ise maliyetlerde 
artışa neden olacaktır. Öte yandan tedarik zincirinin etkin yönetimi, doğru talep tahminleri ile faaliyet 
sürecini kısaltır ve lojistik ile ilgili masrafları azaltır. Böylelikle verimlilik ve kapasite deönemli bir artış 
sağlanmış olur. Sonuç olarak hem müşteri memnuniyetinde bir artış, hem de toplam maliyetin azalma 
söz konusu olur (Charckha ve Jaju, 2015). 

2. Tedarik Zincirinin Performansa Etkisi 

 Günümüzde pek çok firma tedarik zinciri içerisinde yer alan operasyonları yönetiminde başarı 
sağlamak için uygun bir “tedarik zinciri performans ölçüm modeli” geliştirmektedir. Özellikle 
planlanan ve mevcut performans arasında bir karşılaştırma yapabilmek için çeşitli ölçümleri içinde 
bulunduran bir performans değerlendirme sistemi gerekmektedir. Öte yandan birçok firma tedarik 
zinciri içerisinde farklı boyutlardaki ve seviyedeki performansları ele alacakbir performans yönetim 
sisteminin kurulması ve uygulanmasında çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunları en aza 
indirgemek için tasarlanmış olan Dengelenmiş Performans kavramı, 1992 yılında Kaplan, Dickinson ve 
Norton tarafından “geleceğin örgütünde performans ölçme”  başlıklı çalışmaları için geliştirilmiştir. 
Dengelenmiş performans karnesi, firmaların önceki yıllarda kayıt altına aldıkları performansa ait mali 
ölçüler ile gelecekteki performanslarını sağlayacak unsurlara ait ölçüleri bütünleştirir. Karnenin 
hedefve ölçüleri ise firmanın vizyon ve stratejisi ele alınarak belirlenir. Karnede yer alan zincirin 
performansı ise, finansman, müşteriler, iç işleyiş yöntemi, öğrenme ve büyüme olmak üzere dört farklı 
açıdan değerlendirilir. Kaplan ve Norton’a göre bu dört farklı boyut dengelenmiş performans 
karnesinin ana çerçevesini oluşturmaktadır (1992). 

Finansal Boyut  

Finansal performans göstergeleri bir firmanın stratejisinin ve bu stratejiye yönelik uygulamaların 
firmanın gelişimi konusunda etkide bulunup bulunmadığını belirler. Finansal boyutta yer alan stratejik 
amaçlar; maliyetleri azaltmak, geliri ve aktiflerin kullanımını artırmaktır. Dengelenmiş performans 
karnesinde her firma için stratejik amaçlara ulaşmada kullanılan genel ölçütler yatırımın kârlılığı ve 
ekonomik katma değer olarak belirlenmiştir. Öte yandan bu genel ölçütler ile beraber her firmanın 
kendi stratejisine göre farklı amaçlar ve buna göre ölçütler farklılaşabilir. Bu doğrultuda amaçlarda 
farklı göstergelerde yer alabilir (Kaplan ve Norton, 2003). 
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Müşteri Boyutu  

Dengelenmiş performans karnesinin müşteri boyutunda firmaların rekabet edeceği pazarlar ve bu 
hedef pazarlarda firmanın sergileyeceği performans ölçüleri tanımlanır. Müşteri boyutunda genellikle 
iyi bir şekilde formülleştirilmiş ve uygulanmış stratejiden elde edilen başarılı sonuçların kapsamlı 
ölçümleri dahil edilir. Bu boyutta ele alınan kriterler ise; müşteri tatmini, müşteri sadakati, yeni müşteri 
kazanma, müşteri karlılığı ve hedeflenen kesimlerdeki pazar ve müşteri payları gibi konularla ilgili 
ölçümleri kapsar (Kaplan ve Norton, 1996). 

Şirket İçi İşlemler Boyutu  

İç işlemler boyutunun hedef ve ölçütleri, müşteri ve hissedarların beklentilerini karşılamaya yönelik 
stratejilerden oluşmaktadır. Bu doğrultuda firmanın yürütmesi gereken yeni iş yöntemleri belirlenir. 
Kaplan ve Norton’a göre; birçok firmada uygulanan performans ölçüm sistemleri, mevcut olan işleyiş 
yöntemlerini geliştirmeye yöneliktir. Öte yandan dengelenmiş performans karnesi uygulamasında 
firmaların yenileme, üretim süreci ve satış sonrası hizmetler konularında değer zincirini ele alarak, 
içsüreçler boyutu konusunda stratejik hedef ve ölçütlerini belirlemeleri faydalı olacaktır. Değer 
zincirinin ilk basamağı olan yenileme sürecinde firma, müşterilerin yeni gelişen ve henüz ortaya 
çıkmamış ihtiyaçlarını araştırır ve bu ihtiyaçları karşılayacak ürün ve hizmetler oluşturur. İkinci 
basamak olan operasyonlar basamağında, mevcut ürün ve hizmetlerin üretilerek ve müşteriye 
ulaştırılması sağlanır. Üçüncü basamak ise; satış ve teslimattan sonra müşteriye sunulan hizmeti kapsar. 
Değer zincirindeki tüm bu aşamaların dikkate alınması oldukça önemlidir ve her aşama için ayrı ayrı 
stratejik amaç ve ölçüler tespit edilir. Öte yandan her firma için söz konusu olan şirket içi işlemler 
boyutunda ki genel ölçüler ise; kalite, tepki süresi, maliyet, yeni ürün sunumu ve verimliliktir (Kaplan 
ve Norton, 2003). 

Öğrenme ve Gelişme Boyutu   

Dengelenmiş performans karnesinin son boyutu olan öğrenme ve gelişme boyutu, firmada uzun vadeli 
büyüme ve gelişme gerçekleşebilmesi için gereken altyapıyı oluşturur. Bu boyut, karnenin finansal, 
müşteri ve iç süreçler boyutunu tamamlamaktadır. Önceden belirlenen stratejik amaç ve ölçüler, 
çalışanların ve yöntemlerin şu anki performansları ile firmanın ileriye doğru bir atılım yapmasında 
etkili olacak performans gereksinimleri arasındaki farkı tespit etmektedir. Firmalar bu farkı kapatmak 
için çalışanlarını eğitmek, bilgi teknolojisi ve sistemlerini geliştirmek, firma içi yöntem ve programları 
uyumlu ve çalışır hale getirmek durumundadır. Dolayısıyla dengelenmiş performans karnesinde 
öğrenme ve gelişim boyutu, çalışanların yetenekleri, bilgi sistemlerinin yeterliliği ve motivasyon olmak 
üzere üç temel kategoride ele alınmaktadır. Bu boyutta ele alınan stratejik ölçüler, daha çok firma 
çalışanları ile ilgilidir. Bu ölçüler ise: işgörenlerin tatmini, eğitimi ve yetenekleri gibi geniş kapsamlı 
ölçüler ile birlikte, rekabetçi ortamın gerekli kıldığı özel yeteneklerin firmanın ticari faaliyetine yansıyan 
sonuçları gibi daha özel ve detaylı ölçüleri kapsamaktadır (Kaplan ve Norton,2003). 

Sonuç 

Günümüz rekabet şartlarında firmaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çeşitli stratejilere ihtiyaçları 
vardır. Müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilmek firmalar için son derece önemlidir. 
Firmalar varlıklarını sürdürdükleri sürece kıt kaynaklarını nasıl en verimli şekilde kullanılabilecekleri 
konusunda araştırmalar yapmaktadırlar. Özellikle verimlilik, kalite ve düşük maliyette üretim yaparak 
rekabet üstünlüğü elde etme konusunda çaba sarf etmektedirler. Firmalar için, rekabet üstünlüğü elde 
etmek tedarik zinciri yönetiminin kullanımıyla mümkün olmaktadır. Bu yönetim şekli, zincirdeki tüm 
üyelerin süreçleri, teknolojileri ve yetenekleri ne derece etkin kullandıkları ve gerekli faaliyetleri ne 
derecede yerine getirdikleri ile ilgilenir. Bunu ise ancak zincirin performansını ölçerek ve 
değerlendirerek gerçekleştirir.  

Tedarik zinciri performansının incelenmesinde kullanılan yöntemler firma ve firmanın içerisinde yer 
aldığı sektöre göre değişebilmektedir. Ancak araştırma kapsamında yer alan tekstil sektörü için en 
uygun yöntem, dengelenmiş performans karnesidir. Tekstil sektöründe genelde zincirin son halkası 
olan müşteri talepleri, tüm tedarik zincirinde etkili olarak paylaşılamamaktadır. Çünkü tedarikçi bir 
sonraki tedarikçiden herhangi bir sipariş alana kadar, talep tahmininin bulunma ve buna göre ürün 
hazırlığı yapma konusunda yetersiz kalmaktadır. Sonuç olarakda bilgi ve ürün akışı son derece yavaş 
ve sorunlu ilerlemektedir. Bu nedenle, tedarik zincirinde yer alan firmalara rekabet avantajı sağlamak 
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için, zincirdeki tüm firmaların performansının ölçümünde kullanımı kolay ve esnek olan bir sistem 
gereklidir.  

Kaplan ve Norton tarafından geliştirilen dengelenmiş performans karnesi, bu açıdan en uygun 
sistemdir. Çünkü bu sistem, finansal ölçümü gerek yönetim ve gerekse ticari performansın önemli bir 
özet bilgisi olarak oluştururken aynı zamanda müşteriler, iş akış süreçleri, çalışanlar ve sistemin 
performansını uzun vadeli finansal başarıyla bütünleştirerek daha genel bir resim çizmektedir. Sonuç 
olarak çalışmada tedarik zinciri yönetiminde dengelenmiş performans karnesinin önemi konusunda bir 
yaklaşım ortaya konulmuş, böylece firmalara bir yön gösterilmeye çalışılmıştır. Dengelenmiş 
performans karnesini başarıyla uygulayan firmaların hem müşteri memnuniyetini daha iyi 
ölçebilecekleri, hem de tedarik zincirinde yer alan tüm üyelerin rekabet üstünlüğü elde etmesinde 
katkıda bulunacakları konusunda çeşitli değerlendirmelerde bulunulmuştur.  
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BİLDİRİ NO 95: DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE ORGANİZASYONLARIN YENİ 
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Özet 

Mekanik güç, elektrik gücü, bilgisayar gücü derken akıllı makinelerin çağı olarak nitelendirilen 
Endüstri 4.0 dönemi, bir taraftan organizasyonlara oldukça önemli fırsatlar sunarken diğer taraftan 
çözülmesi zorunlu çeşitli tehditler oluşturmaktadır. İş yapış şekillerinin değişmesiyle birlikte yeni 
gelişmelere uyum sağlamaya çalışan organizasyonlar, tüm süreçlerini yeniden inşa etme çabası içine 
girmişlerdir. Bu durum ise, ihtiyaç duyulan çalışan profilinin de değişmesine sebep olmuştur. 
Geçtiğimiz dönemlerden farklı olarak günümüz rekabet koşullarında başarı için en kritik unsur, 
değişime kolayca adapte olabilen, yetenekli iş gücüdür. Bu özelliklere sahip iş gücü olan 
organizasyonlar, değişim sürecine çok daha kolay adapte olabilmektedir. Tüm bu gelişmeler, bir 
yandan yetenek savaşlarını doğururken diğer yandan yeteneklerin etkili yönetimini de zorunlu 
kılmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın amacı, dijitalleşme sürecinin gereklilikleri doğrultusunda yetenek 
yönetimi kavramını literatür taramasıyla teorik açıdan analiz etmek ve firmaların yeniden yapılanma 
süreçleri için farklı bir bakış açısı sunmaktır.   

Anahtar Kelimeler : Dijitalleşme, Yetenek Yönetimi, Yetenek 4.0. 

Jel Kodları  : O3, M5, M12. 

 

NEW SEARCH OF ORGANIZATIONS IN THE DIGITALIZATION PROCESS: TALENT 4.0 

Abstract             

After the Mechanical power, electric power and computer power periods, business world met industry 
4.0 period as the age of smart machines. Industry 4.0 periods, on the one side, presents quite important 
opportunities to organizations and on the other side it creates various threats to be solved. With the 
change in business patterns, organizations that are trying to adapt to new developments have entered 
into an effort to rebuild all their processes. This situation has also changed the employee profile needed. 
Unlike the previous periods, the most critical element for success in today's competitive conditions is 
the skilled workforce that can easily adapt to change. Organizations that possess these work force 
features can overcome the process of change with much easier and less damage. All these developments, 
while bringing along talent wars, on the other hand, makes effective management of talents inevitable. 
Therefore, the aim of the study is to analyze the concept of talent management in the light of literature 
and to provide a different perspective for the restructuring process of the firms. 

Keywords : Digitization, Talent Management, Talent 4.0 

Jel Codes        : O3, M5, M12 

 

Giriş 

Dünya ekonomisinin tecrübe ettiği sanayi devrimlerini sırasıyla incelediğimizde; birinci endüstri 
devrimi, buhar gücü ile birlikte üretim sürecinin organizasyonunu sağladı ve beraberinde 
mekanikleşmeyi getirdi. İkinci endüstri devriminde, elektriğin kullanımı ile üretim süreci kitlesel bir 
hal aldı. Bilim adamlarının fizik ve kimya alanında gerçekleştirdiği önemli buluşlar teknolojiye 
aktarıldı. Bu nedenle bu döneme aynı zamanda “teknoloji dönemi” adı verildi. Üçüncü endüstri 
devriminde, elektronik ve bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde üretimin otomasyonu ve 
sayısallaşması mümkün hale geldi. Otomasyonun sağlanmasıyla akıllı robotlar üretilmeye başlandı. 

                                                        
103 Bu çalışma; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından  

       PROJE NO: BAP - 18 - BMYO - 1009 - 112 No'lu Protokol ile desteklenmiştir. 
104 Dr. Öğr. Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Bölümü, +90 266 717 0117, zudesenem@yahoo.com 
105 Dr. Öğr. Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma Meslek Yüksek Okulu, +90 266 714 9302, tansoy@hotmail.com 
 

mailto:tansoy@hotmail.com


 

244 

Üretilen bu yeni nesil robotlar ise maliyetleri düşürürken, üretimde verimliliği arttırdı. Günümüzde ise 
üretim sürecinde dijitalleşmenin ve makinelerin birbirleri ile doğrudan iletişiminin önünü açan 
Endüstri 4.0dönemi içerisindeyiz (Derya, 2018). İlk etapta 2011 yılında ve Almanya’nın Hannover 
Fuarı’nda ilan edilen Endüstri 4.0, üretimde tamamen robotların yer alması, yapay zekadaki gelişim, üç 
boyutlu yazıcılar sayesinde üretimin büyük fabrikalardan küçük kurumlara inmesi, oldukça büyük 
miktarda bilgi kümesinin veri analizleriyle ayıklanıp değerlendirilebilmesi ve daha birçok yeni 
gelişmelerle değerlendirilebilir. Özünde bu devrimin ana amacı, insan gücünü fiziksel düzeyden 
beyinsel düzeye kaydırmaktır (Yüksekbilgili ve Çevik, 2017). Böylece sanayideki bu dijital 
dönüşüm,üretim sürecinde araştırma geliştirme ve bilişim sistemlerinin bütünleşmesini aynı zamanda 
iş yapış biçimlerindeki değişimin gerekliliğini zorunu kılmaktadır. Endüstri 4.0 firmalara pek çok 
açıdan fırsat sağlarken önlem alınması gereken bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir; yeni 
sistemde firmaların iş yapış prosedürlerinin değiştiğini kabul etmesi, bu doğrultuda operasyon 
ekiplerini yönlendirmesi ve iş süreçlerini yeniden yapılandırması gerekmektedir (Sevinç, 2018).  Bu 
noktada yetenek yönetimi önem kazanmaktadır. Diğer bir ifade ile endüstri 4.0'ın sihirli anahtarını 
yetenek yönetimi oluşturmaktadır. Bir önceki dönemden farklı bir şekilde günümüz rekabet 
koşullarında firmaların başarını belirleyen başlıca kriter, sahip olunan yetenekli çalışanlardır. 
Organizasyonların rekabetçi üstünlüklerini sağlama ve sürdürmede kurum hedefleriyle paralel olarak 
yetenekli işgücüne sahip olması ve elde tutması oldukça önemlidir. Bu durum bir taraftan yetenek 
savaşlarını doğururken, diğer taraftan etkili yetenek yönetimini de kaçınılmaz kılmaktadır. Gerek 
günümüz ve gerekse gelecekteki iş ortamında, varlığını koruyabilen firmalar; yeni teknolojilere, yeni 
bakış açılarına, tüm çevrede yaşanan her türlü gelişime ayak uydurabilen ve bu süreçte kendilerini 
yenileyenler olacaktır. Bunu sağlayacak olan ise endüstri 4.0’ın ihtiyaç duyduğu ve firmaları 
rakiplerinden çok daha ileri bir noktaya taşıma kapasitesine sahip yetenekli çalışanlardır. Diğer bir ifade 
ile dijitalleşme sürecinin lokomotifi, çalışanların sahip olduğu yeteneklerdir (Acaralp, 2017). Öte 
yandan, endüstri 4.0’ın yetenekli çalışanları, değer oluşturan yaratıcı işgücüdür. Bu işgücünün 
bulunmasının gittikçe zorlaşması ise uğruna yetenek savaşlarının olacağı konusunda tahminleri de 
beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla firmalar yetenekli işgücünü kendilerine çekmek ve bağlılıklarını 
oluşturmak için eğitim, kariyer ve motivasyon konularında mentorluk gibi çeşitli uygulamalar sunmak 
durumunda olacaklardır. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda insan kaynakları sektörü kendi 
bünyelerinde etkin bir yönetim felsefesi tasarlamalıdır.  Bu kapsamda çalışmanın amacı, endüstri 4.0’ın 
ihtiyaç duyduğu işgücü kapsamında bir yetenek yönetimi yaklaşımı oluşturmaktır. 

1. Dijitalleşme 

Dijitalleşme, en basit manada herhangi bir varlığın dijital platformda modellenmesi, sınırsız kopyasının 
çıkarılabilmesi, tüm özelliklerinin oldukça kısa bir sürede dünyanın her yönüne iletilebilmesidir (Seker 
ve Diri, 2010). Bir işletmenin dijitalleşmesi ise, veri kaynaklarında ki dijitalleşmenin ötesinde, her hangi 
bir sürecin, uygulama ve yönetimin dijitalleştirilmesidir. Dolaysıyla işletmeler için dijitalleşme, sahip 
olunan tüm bilgi ve birikimin dijital ortama aktarılması ve bu yeni düzende yeni imkanlar ve yeni 
yöntemlerle yönetilebilmesidir (Şeker, 2014). Verinin dijital ortamda himayesi sayesinde maliyetler 
düşebilmekte,  veriler üzerinde arama, analiz, düzeltme ve geliştirme gibi ileri işlemler 
gerçekleştirilebilmektir. Tüm bunlar ise, dijitalleşmenin avantajlarını oluşturmaktadır (Negroponte 
1995). Dolayısıyla, bugün örgütlerin çoğu bu devrime entegrasyon çalışmalarını çoktan başlatmış 
durumdadırlar.  Örneğin, Bilişim Teknolojileri Komitesinin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, 
şirketlerin %80’i değer zincirlerini dijitalleştirmek için çalışmalarını sürdürmektedirler (Bauernhans, 
Ten Hompel ve Vogel-Heuser, 2014 ). Yine, PwC‘nin 2016 yılında, 26 ülke ve 9 farklı sektörden 2000’in 
üzerinde firma ile yapmış olduğu Endüstri 4.0 çalışmasının sonucunda; araştırmaya katılan firmaların 
%33’ü kendilerini yüksek seviyede dijitalleşmeye adapte olmuş olarak değerlendirmişlerdir. %72’si ise, 
5 yıl içerisinde üst seviyede dijitalleşmiş olmayı hedeflediklerini belirtmişlerdir (PwC, 2015). Öte 
yandan “Endüstri 4.0’ı hayata geçirmek isteyen firmaların karşılaşacakları en büyük sorun ne 
olacaktır?” Şeklinde sorulduğunda şüphesiz yetişmiş ve yetenekli insan gücü bu devrimin 
gerçekleşmesinde en önemli parametredir. Çünkü firmaların yeni dönemle birlikte gerçek faydayı 
oluşturabilmeleri için asıl ihtiyaçları gerçek dijital yetenekler ve bu yetenekleri planlama ve organize 
etme için gerekli olan yetenek yönetimidir. 
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2. Yetenek Yönetimi 

Türk dil kurumuna göre,  “yetenek”, bir kimsenin bir şeyi anlayabilme ve yapabilme kabiliyetidir. 
Yetenek yönetimi ise, firmaların hedeflerini hayata geçirebilecek doğru bireyleri  bulmaları ve işe 
almaları, performanslarını takip ederek bu bireyleri geliştirmeleri, elde tutmak için çeşitli uygulamalar 
oluşturmaları, eğitim sağlamaları ve onları yedeklemeleri gibi faaliyetleri  içine alan  uygulamalardır 
(Çelik ve Zaim, 2010). Sürekliliğin devamı için; “yerine yetiştirme ve kariyer planlama” modelidir. Bu 
modelde kısa, orta ve uzun vadede yedekleme modelinin oluşturması durumu söz konusudur (Zorlu, 
2012).  Doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişinin olmasından emin olmak yetenek yönetiminin 
başlıca gayesidir (Yiğit ve Kaplan, 2015). Böylece doğru ekibi oluşturma konusunda yetenek yönetimi 
yöneticiler için büyük önem taşımaktadır. Stratejik insan kaynakları planlamasının temel görevi; yeni 
yetenekleri bulmak ve doğru şekilde yönlendirmek, organizasyon hedefleriyle çalışanların 
yeteneklerinin kesiştiği yetenek yönetimi sistemi oluşturmaktır. Başarılı bir yetenek yönetimi için 
yetenek yönetimi faaliyetlerinin örgütsel stratejileri desteklemesini sağlamak, tüm bileşenleri en uygun 
performans için uyumlaştırmak, yeteneği uzun vadeli bir anlayışla, değişime adapte olacak şekilde 
yönetmek ve yeteneğe önem veren bir kurum kültürü oluşturmak gerekir (Altunoğu, Atay ve Terlemez, 
2015).   

Yetenek yönetimi yaklaşımı, çalışanları yetenekleri doğrultusunda uygun ortamlar oluşturmaktadır. 
Böylece çalışanların performanslarından tam kapasite yararlanabilmeyi ve içlerinden en yetenekli 
olanları belirleyerek geleceğin stratejik lideri olarak yetiştirmeyi amaç edinir. Bu yaklaşımda öncelikle 
kurum içerisindeki kilit pozisyonlar tespit edilir. Bu pozisyonlar doğrultusunda iş tanımları 
oluşturulur.  Devamında kurum bünyesindeki yetenekli yöneticiler ve en iyi performansı sergileyen 
çalışanlardan bir yetenek havuzu oluşturulur. Bu arada havuza işe alım esnasında yetenekli olduğuna 
kanaat getirilen çalışanlarda ilave edilir (Çelik ve Zaim, 2010). Böylece firma içerisinde her türlü yeniliğe 
değişime kolayca adapte olabilen bir örgüt kültürü oluşturulur. Endüstri 4.0 çerçevesinde çalışanlara iş 
yapış yöntemlerinin değiştiğinin öğretilmesi, operasyon ekiplerinin yeni sisteme adaptasyon 
konusunda motive edilmesi, ihtiyaç duyulan yetenek kavramının bu döneme uygun şekilde 
tanımlanması ve süreçlerin yeniden tasarlanması gerekmektedir. Tam da bu noktada yetenek yönetimi 
oldukça önemlidir. Geçmiş dönemden farklı şekilde günümüz rekabet koşullarında firmaların 
başarılarında ki en temel unsur, yetenekli iş gücüdür. Yetenekli iş gücüne sahip firmalar ise bu değişim 
sürecine daha kolay adapte olmakta ve daha az zararla atlatabilmektedirler (Alayoğlu, 2010). Tüm bu 
gelişmeler doğrultusunda artık insan kaynakları yetenek savaşları ile karşı karşıya kalmaktadır. Peki 
kim bu yetenekli çalışanlar? Endüstri 4.0’ın insan kaynakları alanında yetenek yönetimine doğru hızlı 
bir dönüşüm başlatmasıyla yetenekli çalışanların da tanımları değişmektedir.   

3. Yetenek 4.0 

Dijitalleşme, birbirine bağlantılı olarak dünyadaki her şeyi değiştirip dönüştürmektedir. Bu dijital 
ortamda nesneler, cihazlar, insanlar ofisler, şehirler ve ülkeler birbirine dijital nöron ağlarıyla bağlanıp; 
birbiriyle iletişim kuran, birbirini tetikleyen ve akıllı hale getiren bir ekosistem oluşturuyor. 
Dijitalleşmenin geldiği son nokta ile ortaya çıkan endüstri 4.0, her şeyi birbirine entegre etmekle 
kalmıyor aynı zamanda yapay zeka ile tasarım, planlama, araştırma ve geliştirme, üretim ve tedarikte 
kalite için süreç yönetimi, hizmet ve müşteri deneyimini de ekleyerek, 4. Dalga dijital ekonominin 
temellerini atmaktadır (Aybars, 2016). Kuşkusuz bu sürecin en önemli aktörleri yetenekli çalışanlardır. 
Endüstri 4.0 sürecinde başarıyı sağlamak için çalışanlarda yer alması gereken en temel yetenek ise, 
yaratıcılıktır. Önceki dönemlerden çok daha farklı teknolojiler, yeni ürün ve hizmetler sonuç olarak yeni 
çalışma yöntemlerinin hakim olacağı bu değişim sürecinden istifade edebilmek için yaratıcılık 
vazgeçilmez bir yetenek olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra firmalar endüstri 4.0’a 
hazırlanırken,  bağımsız, kendi öğrenen, kendini geliştiren, hiyerarşik düzende çalışamayan ve rutinden 
daha çok oluşturacağı etkiye önem veren çalışan istihdam etmek istemektedirler. Dünya Ekonomik 
Forumunun (WEF) 2016 yılında 10 farklı sektör ve 15 ülkede yer alan ve alanında en büyük firmaların 
insan kaynakları yöneticileri ile görüşülerek gerçekleştirdiği,  geleceğin meslekleri (Future of Jobs)  
raporuna göre, 2020 yılına kadar geçen sürede endüstri 4.0 ile birlikte gereksinim duyulacak ilk on 
çalışan yetkinliği belirlenmiş ve bu yetkinler sırasıyla; karmaşık problemleri çözebilme, eleştirel 
yaklaşım, yaratıcılık, etkili insan yönetimi ve takım çalışması, duygusal zeka, karar verme, hizmet 
odaklılık, müzakere ve bilişsel esneklik şeklinde ifade edilmiştir  (World Economic Forum, 2016). Tüm 
bunlar işaret ediyor ki, teknolojiyle çevrilmiş bir dünyaya doğru hızla ilerlerken insanlardan beklenen 
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yetkinlikler, aslında tam da bizi robotlardan ve akıllı makinalardan ayıran özelliklerimizden 
oluşmaktadır. Yine aynı rapora göre 2020 yılında bilgisayar, matematik, mimarlık ve mühendislik ana 
eksenlerinde neredeyse 2 milyon yeni "iş" icat edilmiş olacak. Bu doğrultuda özellikle bu alanlarda 
yetişmiş ve uzmanlaşmış işgücü oldukça değerli olacaktır (Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Dairesi 
Başkanlığı, 2017). Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) tarafından 2012 yılında 
yayımlanan “Avrupa’da Becerilerin Gelecekteki Arz ve Talep Öngörüsü” konulu bir başka çalışmada, 
2020 yılında Avrupa’da 8 milyon civarında yeni iş imkânın doğacağı ve bu mesleklerin geleneksel 
yeteneklerden ziyade, beceri-yoğun yeteneklerden oluşacağı bilgisine yer verilmiştir (CEDEFOB, 2012).  
Genel olarak, iş gücü piyasalarında aranılan özellikler, “ince beceriler (softskiller: kişilerin davranışları, 
kişiler ile iletişimi gibi konuları içeren sosyal bir terimdir ) ve  “teknik becerilerin (hard skiller: kişinin 
işinin gerektirdiği teknik bilgi ve becerileri kapsayan bir terimdir) birleşmesinden oluşacaktır (Babic ve 
Slavkovic, 2011).  Öte yandan problem çözme ve sosyal becerilerin fiziksel becerilerden daha fazla talep 
göreceği belirtilmektedir (World Economic Forum, 2016). Tüm bu açıklamalar çerçevesinde yetenek 4.0, 
yeni üretim araçları ve ürün geliştirebilecek yaratıcılığa sahip, ileri üretim sistemlerini kullanabilecek 
teknik ve bilişsel bilgi birikimi olan, makinelerden, müşterilerden ve küresel kaynaklardan toplanan 
verileri analiz edebilecek analitik becerilere sahip insan ilişkilerinde başarılı olan nitelikli işgücünün 
sahip olduğu özelliklerdir (Kalaycı, 2018). 

 Sonuç 

İçinde bulunduğumuz endüstri 4.0 döneminde iş ortamında rekabet edebilen ve rakipleri ile aralarında 
fark yaratarak pazarda liderliğe ulaşmayı hedefleyen firmalar, yetenek yönetimi yaklaşımını ön plana 
çıkartarak, bünyelerindeki insan kaynağına gerekli önemi vermelidirler. Aynı zamanda bu yaklaşımın, 
zorlu rekabet ortamında başarıya ulaşmak için gerekliliğini fark etmelidirler. Başarılı bir yetenek 
yönetimi yaklaşımı oluşturmak için,  firmanın hem üst hem de alt kademesinde yer alan tüm çalışanlar 
tarafından bu yaklaşımın özverili bir şekilde desteklenmesi gerekir. Bu kapsamda firma bünyesinde ilk 
ve esas sahiplenme, insan kaynakları birimi tarafından oluşturulmalıdır. Çünkü bu birim, firma 
bünyesinde yetenek yönetimi yaklaşımını en etkin şekilde uygulayacak ve firma stratejisi ile uyumlu 
hale getirerek firmanın rekabet gücü ve karlılığını artıracak olan yapıdır. Bu doğrultuda stratejik insan 
kaynakları planlamasının birinci önceliği, tüm bu dönüşüm doğrultusunda ana hedefler belirleyip, 
etkili bir yönetim yaklaşımı ile hedeflere ulaşma çabalarını organize etmek olmalıdır. 

En iyi yetenek yönetimi yaklaşımı ise firmaları rakiplerinden ayıran kendisine özgü, kopyalanamayan 
ve taklit edilemeyen olandır. Özellikle firmaların dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 pazarlaması 
yapılırken, yetenek yönetiminin bu dönemin ihtiyaç duyduğu yetenekleri istihdam etmesi ve koruması, 
başarıyı da beraberinde getirir.  Bu doğrultuda firmalara düşen görev, teknolojiyi yakından takip 
ederek, mevcut teknolojiyi ve yeni teknolojileri geliştirebilecek işgücünün oluşturulmasına yönelik 
planlamalar yapmaktır. Ayrıca, çalışanlara daha geniş beceri setleri ve işe özgü yetenekler kazandırmak 
ve bireyin bilişim teknolojileri konusunda ki yetenek açığını kapatmasını sağlayacak etkin ve sürekli 
eğitim modelleri oluşturmaktır (kalaycı, 2018).  

Öte yandan, değişim çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla iş dünyasındaki liderlerden, 
hükümetlere, eğitimcilerden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin endüstri 4.0'ın ihtiyacı olan 
yeteneklere öncelik vermesi son derece önemlidir. Ülkemizi ele alacak olursak,  toplumumuzun sadece 
yüzde 12,5’i temel dijital becerilerin üzerinde bir beceriye sahip, yüzde 12,5’i sadece temel düzeyde bir 
beceriye ve yüzde 25’i ise temel dijital becerilerin atında bir beceriye sahiptir. Yüzde 50’sinin ise hiçbir 
dijital becerisi bulunmadığı ifade edilmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkelere baktığımızda ise hiçbir 
dijital yeteneği bulunmayanların oranı yüzde 13’ tür (Gül, 2018). Bu verilere değerlendirdiğimizde, 
dijital yeteneklerin tüm sektörlerde, özellikle veri analizi alanında mümkün olduğunca hızlı bir biçimde 
geliştirme ve yaygınlaştırmanın zorunlu olduğu görülmektedir. 4. Dalga endüstri devriminde, istihdam 
ve verimlilik artışını sağlamak, diğer ülkeler ile rekabet edebilen bir seviyeye ulaşmak için yenilikçilik 
anlayışı oluşturulmalı ve bu anlayışın toplumun her aşamasında benimsenmesinin sağlanması 
gereklidir. Üretim ve üretkenliğin değişimi için, acilen dijital yetenek açığını kapatmak gereklidir.  Bu 
doğrultuda eğitim kurumlarının tüm aşamalarda ve özellikle de üniversitelerde, eğitim sistemleri ve 
müfredatlarında değişiklikler yapılması faydalı olacaktır.  
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Abstract 

Strategic management is a vital managerial tool not only for business corporations but also for 
educational organizations. Turkey has a large young population and higher education is getting more 
importance day by day. Higher education organizations in Turkey share the same competitive 
environment with not only their local rivals, but also the universities in different countries all over the 
world. Thus, university administrations should pay enough attention to strategic management in order 
them to succeed in a more competitive world. As the final step of strategic management cycle, strategic 
controlling function is far away from being accurately understood and correctly implemented, 
specifically at universities. In this paper, we investigated a case study of strategic controlling 
implementation at Erciyes University. The study took almost six months and was held with over 200 
correspondents, 40 of whom have administrative positions at University. The study has a qualitative 
approach and consequences provide some implications both for policy makers and practitioners. 

Keywords : Strategic Management; Strategic Controlling; Higher Education. 

Jel Code : M100. 

 

YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK KONTROL: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Özet 

Stratejik yönetim sadece ticari kurumlar için değil aynı zamanda eğitim kurumları için de hayati bir 
yönetim aracıdır. Türkiye oldukça büyük bir genç nüfusa sahiptir ve yüksek öğretimin önemi de her 
geçen gün artmaktadır. Ülkemiz yükseköğretim kurumları yalnızca ülke içindeki değil yurtdışındaki 
üniversitelerle aynı rekabet çevresini paylaşmaktadır. Bu nedenle üniversite idareleri gittikçe daha 
rekabetçi hal alan bir dünyada başarılı olmak için stratejik yönetime gereken önemi vermelidir. 
Özellikle stratejik yönetim sürecinin son adımı olan stratejik kontrol işlevi üniversitelerde doğru bir 
şekilde anlaşılmaktan ve uygulanmaktan oldukça uzaktır. Bu çalışmada bir devlet üniversitesi örneği 
olarak Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilen stratejik kontrol uygulamaları konusunda bir örnek olay 
incelemesi yapılmıştır. 40’ı üniversitedeki çeşitli yönetim pozisyonlarında görev alan 200 katılımcıyla 6 
aylık bir süre boyunca yapılan çalışmalar kalitatif bir yöntemle ele alınmış ve elde edilen sonuçlara göre 
politika yapıcılara ve uygulayıcılara birtakım öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Stratejik Yönetim; Stratejik Kontrol; Yüksek Öğretim. 

Jel Kodları  : M100. 

 

1. Introduction 

Universities have two main missions, i.e. education and research. Fulfilling both missions requires 
qualified human resources and developed infrastructures. Acquiring and enhancing these assets is one 
of the main goals of university administrations. Yet, it is getting harder to achieve this goal in today’s 
higher education environment, specifically in Turkey. Since, there are almost two hundred Turkish 
universities and the number is steadily increasing. Also, there are plenty of alternatives in neighboring 
and overseas countries. Thus, finding qualified people in terms of both university students and 
academics needs more striving than ever. 

In this context, speaking about management of universities as organizations, there is a progressive 
transmission of discourse from ‘university administration’, to ‘university management’, and finally to 
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‘strategic management’ (Shattock, 2000). The very simple ‘administration’ approach is yet to be 
satisfactory in today’s highly engaged and competitive environment, even in higher education industry. 
Thus, contemporary universities must be strategically managed in order to meet the demands of a 
rapidly changing and globally connected world. So, universities should continually assess the internal 
and external conditions rigorously and acquire a holistic approach for their operations to adapt the new 
requirements.  

This study explores a real case study of Erciyes University, which has been making effort to implement 
strategic management approach, compatible with the aforementioned point of view. 

Literature Review 

Strategic Management at Universities 

Strategic planning and strategic management have been scientifically researched, specifically in 
industrialized countries, since 1960s (Hoskisson et al., 1999). When it comes to strategic management at 
universities, especially financial crises in 1980s has triggered the efforts of having strategic plans to gain 
long-term competitive advantage among universities (Bonaccorsi and Daraio, 2007).  

Being in a highly changing environment, universities should adopt strategic evaluation practices and 
take it very seriously, as well. In order to achieve that, all parts of the university should have a clear 
understanding and strong acceptance of the strategy and its application (Bayenet, Feola and Tavemier, 
2000). Strategic management at universities is not only a necessity for gaining success, but also a chance 
to respond the demands of diverse stakeholders, such as government or public. So, setting strategic 
performance goals and monitoring them by performance indicators became inevitable not only for 
business organizations, but also for universities. Additionally, finding a niche in broader higher 
education market and making the strategic positioning in consideration of this particular niche is 
essential for long-term success of universities (Hamel and Prahalad, 2005). 

A general framework of relationships between strategic objectives and perspectives of a university is 
shown in Figure.1. According to this framework learning objectives construct the foundation of 
university as enhancing the skills and capabilities of both teaching and research functions. Thanks to 
advance capabilities, university would find the chance to provide high quality education to students, 
beneficial service to surrounding community and finally flourish the research and development 
environment. In order to maintain these services it has to find sustainable financial support from 
alternative sources such as government, research funds, NGOs and also by cost efficient processes. 
Finally these efforts turns into innovation capability, enhanced skills of alumni and sustainability of 
community (Kettunen, 2008). 

Strategic management types at universities are strongly related with the structure of higher education 
in countries. For example in the United States, higher education institutions are mostly market oriented, 
while they are under the domain of academic society in Britain. On the other hand, the higher education 
is strictly controlled by the government in most of the European countries, including Turkey (Clark, 
1983). So, Turkish universities are expected to be more prone to have a bureaucratic style of making 
strategic plans. This approach is compatible with the mainstream strategic planning method of 
European universities, which seeks the balance of needs of both university administration and public 
authorities (Morgan, 2004). 
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Fig.1: Strategy Map at Universities 

Source: Kettunen, J. (2008). A conceptual framework to help evaluate the quality of institutional 
performance. Quality Assurance in Education, 16(4), 322-332. 

Thus, not surprisingly, governmental directions have triggered strategic management efforts of Turkish 
universities. According to actual higher education regulations (i.e. Public Financial Management and 
Control Law No. 5018) in Turkey, each university administration is obliged to make strategic plans for 
five year terms and apply this plan by concordance of its units. Yet, very few universities consider this 
obligation as an opportunity to develop its strategic capacity. Instead, strategic planning process is 
mostly taken as a burden to get rid of with least effort. As a result, strategic management is hardly seen 
as a means of administration amongst Turkish universities. However, as stated by Porter (1996), in order 
to succeed in a competition environment, economic organizations should follow a strategy that creates 
differentiation, and higher education institutions should abide by this very simple rule, as well. 

Strategic Controlling Function 

Strategic controlling is defined as the function of "evaluating the organization’s progress with its 
strategy and, when discrepancies exist, taking corrective action" (Bateman and Snell, 2015, p.144). As 
shown in the Figure.2, in order to implement this function, first of all sound performance indicators 
should be determined, then a healthy information system should be established to collect the data and 
measure the performance, after that, the result should be evaluated in comparison with the desired 
values and standards, and finally reward system should be designed based on the results and feedback 
mechanism should be operated to correct the problems. 

Different from regular control function which follow the activities to assess the results, strategic control 
is considered to provide guidance to overall activities of the organization. Strategic control aims to make 
sure that the previously created strategies are still valid and true, and they are being executed accurately 
(Merchant, 1988). Another goal of strategic control is to understand whether the resources of 
organization are used in a correct manner accordant with the strategy and, if not, to provide solutions 
to fix this misfit (Miller and Dess, 1996).  

Applying correctly, strategic control function gives organization the opportunity to concord the efforts 
of different units, realize the strategic goals, motivate the administrators and finally change the direction 
of the organization if necessary (Liviu et al., 2008) 
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Fig.2: Strategic Control Process 

Source: Bateman, T. S., & S. A. Snell. 2015. Management: Leading & Collaborating in a Competitive 
World, McGraw Hill: New York. 

 

So, one of the most critical issues that higher education institutions face in terms of strategic 
management, is the capability of auditing the actual strategies, in addition to creation and application 
of them (Neilson, Martin and Powers, 2008). Taking into consideration all above explanations, a case 
study of strategic controlling function at Erciyes University will be analyzed in the following part of the 
paper.  

Methodology 

Erciyes University was founded in 1978 and has almost 65,000 students, 2,000 academic and 2,500 
administrative staff. The university has a ranking among 800-1000 top universities all over the world. 
Further, this year it was chosen as one of ten research universities in Turkey. The university has been 
doing better for years in terms of quantitative and qualitative indicators, and in order to propel this 
improvement, it has been implementing strategic planning since 2009. The third strategic plan of the 
university is being executed now with a 2017-2021 time scope.  

A team comprised of 57 academic and administrative personnel prepared this latest strategic plan. Five 
core strategic areas have been determined, i.e. education, organizational culture, research, social service 
and sustainability. According to these each areas, 21 strategic goals and 75 performance indicators have 
been set. A few examples of which are mentioned in the Table.1. For instance, in research area, 
university administration has set a strategic goal as placing in Top 500 universities considering scientific 
research and technology development. In order to succeed this goal, a more detailed objective was 
determined as significantly increasing the number of high impact researches, namely 50% at the end of 
2021. Finally, to monitor this goal and objective, a performance indicator was set as measuring the 
numbers of articles published in SCI, SSCI, SCI-Exp. and AHCI indexes.  
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Table.1: Strategic Goal, Objective and Performance Indicator Examples 

STRATEGIC GOALS OBJECTIVES PERFORMANCE 
INDICATORS 

Increasing the Quality of 
Education and Achieving 
Continuous Improvement 

Decreasing average students 
number per academic 
personnel by 10% till end of 
2021 

The number of student per 
academic personnel (number) 

Developing Corporate Culture 
and Capacity 

Enhancing education and 
working environment till end 
of 2021 

The ratio of newly 
constructed/modernized class 
and laboratories (%) 

Being Amongst Top 500 
Universities Considering 
Scientific Research and 
Technology Development 

Increasing the number of high 
impact researches by 50% till 
end of 2021 

The number of SCI, SSCI, SCI-
Exp. and AHCI Index articles 
(number) 

Improving Efficiency of Social 
Services Activities 

Increasing the public 
satisfaction level by 5% each 
year 

Patient satisfaction level (%) 

Having a Socially Responsible 
University Administration 
Perception 

Following an environmentally 
responsible campus 
development plan and 
generating sustainability 

Renewable energy consumption 
ratio (%) 

Following the launch of the Erciyes University Strategic Plan, all of the business units in the university 
were asked to create their own strategic plan in concordance with the main plan. In order to do that, 76 
units of the university have given a training session about strategic planning process. After a few weeks, 
all units have handed in the prepared draft plans. Following acquiring all unit plans, a Strategic Plan 
Monitoring and Evaluation Board has been established with six people and they have evaluated these 
draft plans. It was found out that there were many serious mistakes considering both content and 
structure. 

Then, the board has prepared unique reports for each unit to show the mistakes and provide comments. 
After that, the board has visited each unit and had meetings to clarify the missing parts by explaining 
the report in detail. Thankfully, the former vice rector has attended almost all of the meetings. There 
have been some negotiations between the board members and the representatives of particular units. 
Each meeting has taken two hours on average and consequently, a common understanding of strategic 
planning have occurred. Nearly 200 representatives, 40 of whom were administrators, have joined these 
meetings. 

These reports and meetings were tailored for each unit and have changed the mindset of attendants 
about strategic planning. They declared that, previously they had taken the strategic planning process 
as a red tape job. After collaborative rigorous efforts to improve these plans, they have started to 
approach strategic planning as an important and necessary managerial tool. A beneficial byproduct of 
these evaluation meetings was to provide the opportunity to discuss the strategic necessities of the units, 
to convey the complaints and suggestions to university administration. 

During these evaluation meetings, it was recognized that most of the unit administrators did not hold 
an active role while strategic plans were formed. Instead, they mostly have seen this responsibility as a 
burden and appointed a group of people or a single person to carry out this job. Thus, the board has 
insistently stressed on the strategic role of administrators of the particular unit. Eventually, this has 
increased the ownership of strategic goals and plans of not only the administrators, but also 
subordinates. Also, they have approved to analyze the actual situation and set the goals in a more 
realistic way. 

One of the most misunderstood parts of the unit strategic plans was the definition of performance 
indicators and setting the performance goals in a correct manner. It was obvious that the responsible 
staff in units did not pay attention to find performance indicators, which have strategic importance. 
Some trivial jobs, which are usually done as a daily activity, were mistakenly evaluated as strategic 
goals. Also, the performance goals were set lacking measurability and sustainability requirements. 
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There was a considerable confusion about measuring the particular performance goals, that 
consequently creates monitoring problem and makes the performance goal meaningless. Further, 
almost none of the business units have formed performance scorecards. They have solely listed the 
performance goals, but missed the most important part, i.e. determining the weight of each goals, setting 
numerical goal values, and defining a report deadline. Thus, each business unit were asked to prepare 
their unique strategic performance tables benefiting from the university plan in which there are plenty 
examples like mentioned in Table.2. 

Table.2: Detailed Example of a Sample Strategic Goal, Objective and Performance Indicator 

Goal: Increasing the Quality of Education and Achieving Continuous Improvement 

Objective: Decreasing average students number per academic personnel by 10% till end of 2021 

Performance 
Indicator 

Impact 
on 
Objectiv
e 

Beginni
ng 
Value 

2017 2018 2019 2020 2021 
Monitori
ng Freq. 

Repo
rt 
Freq. 

The number of 
student per 
academic personnel 
(number) 

30% 24 24 24 23 22 22 6 months 
Yearl
y 

 

Another detection was that analysis phase of strategic planning was neglected by almost all of the 
business units. Especially, stakeholder analysis and SWOT analysis were either misunderstood or 
overlooked. Moreover, strategic planning was seen as a means of acquiring funds, material or staff, 
rather than being a managerial tool. So, instead of creating genuine strategic plans, performance 
indicators or goals, most of the units have copied their own previous examples or the samples of other 
unit plans. 

Table.3: Realization Data of a Sample Performance Indicator 

After meetings, each unit has given time to prepare their strategic plans again and implement them for 
the following months till end of 2017 fiscal year. At the end of December 2017 another announcement 
was made to each unit to collect the realized data of performance goals and send their finalized 
scoreboards.  

By the end of January 2018 business units have sent their yearly data and the board has consolidated all 
the data to find the university performance realization. Eventually, the consolidated performance report 
of university has been published online, showing the realization of strategic performance goals like in 
Table.3. This report has been archived to benefit from while evaluating yearly performance of units and 
preparing the next year’s annual plan and also creating the following strategic plan. 

Conclusion 

None of organizations, even higher educational institutions are exempt from competition in the realm 
of globalization. In order to have a sustainable organization, the university administrators should 
incline their managerial approaches to strategic management. This is highly essential, especially talking 
about the education industry in Turkey, because of its very unique socio-demographic and economic 

Goal: Increasing the Quality of Education and Achieving Continuous Improvement 

Objective: Decreasing average students number per academic personnel by 10% till end of 2021 

Performance Indicator 
Impact on 
Objective 

Beginning 
Value 

2017 
Realization 
 Planned Realized 

The number of student 
per academic personnel 
(number) 

30% 24 24 31 -29% 
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dynamics. Moreover, one of the most important but least appraised factors in strategic management is 
the strategic controlling function. So, we investigated a case study of a real application of strategic 
controlling at a Turkish higher education organization, namely Erciyes University. Results show that 
implementing a strategic plan would be more possible and successful if the administrators follow a 
collaborative and tailored approach to each subunits, taking into consideration their characteristics, 
needs and expectations. 
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Özet 

Kamu harcamaları ile gelirleri, bir devletin ekonomi ve/veya toplumla olan ilişkisinin rakamsal 
göstergesini oluşturmaktadır. Bununla beraber söz konusu göstergeler, kamu kesiminin büyüklüğünü 
gösteren önemli ölçütlerdir. Bu ölçütlerin doğru belirlenmesi, kamu kesiminin ekonomik işlevinin de 
rasyonel bir biçimde ölçülmesine neden olmaktadır. Çalışmada Türkiye’de uygulanan maliye 
politikaları kapsamında kamu harcamaları ile gelirleri 2006-2016 dönemi itibariyla incelenmektedir. Söz 
konusu inceleme yapılırken tarihsel karşılaştırmalı analiz ve nicel veri analizi yöntemlerinden 
faydanılmıştır. Yapılan analizin neticesinde 2006 yılında kamu giderlerinin yaklaşık %28’i cari 
harcamalardan oluşurken bu rakam 2016 yılı itibariyle %39 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde faiz 
hariç harcamalar, toplam harcamaların ortalama %27 düzeyinde kalarak nispeten pozitif bir seyir 
izlemiştir. Kamu gelirlerinde ise 2006 yılında %79 olan vergi gelirleri 2016 yılı itibariyla %83’lük bir 
paya sahiptir. Vergi gelirlerinin yaklaşık %50’lik kısmını ise ÖTV, MTV ve KDV gelirleri 
oluşturmaktadır. 2006-2016 döneminde Türkiye’de uygulanan maliye politikalarının ekonomik analizi 
neticesinde bütçede mali alan (fiscal space) oluşturulmaya çalışıldığı, kaynakların yatırımdan ziyade 
cari harcamalara tahsis edildiği ve görev  zararlarının öngörülemez şekilde artması çalışmanın bulguları 
arasında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Kamu gelir ve giderleri, Maliye politikası, Türkiye ekonomisi. 
Jel Kodları  : H5, H6. 
 

ECONOMIC ANALYSIS OF FISCAL POLICY IN TURKEY: 2006-2016 PERIOD 

Abstract 

Public expenditures and public revenues represent quantitative indicators of the relationship of a state 
with the economy and / or society. However, these indicators are important criteria that show the size 
of the public sector. The correct determination of these criteria leads to a rational measurement of the 
economic function of the public sector. In the study, public expenditure and public revenue policies 
applied in Turkey is examined as 2006-2016 period. This study was made by using historical 
comparative analysis and quantitative data analysis methods. As a result of the analysis made, about 
28% of public expenditures in 2006 consisted of current expenditures; this figure is 39% as of 2016. In 
the same period, primary expenditures remained relatively positive, remaining at about 27% of total 
expenditures. In public revenues, tax revenues, which was 79% in 2006, have an 83% share by 2016. 
Approximately 50% of tax revenues are composed of SCT, MVT and VAT revenues. As a result of the 
economic analysis of fiscal policy implemented in Turkey, the budget space is being created, the fact 
that resources are allocated to the current expenditures rather than the investment and the increase in 
the duty losses increases in an unpredictable manner. 

Keywords : Public revenues and expenditures, Fiscal policy, Turkish economy. 
Jel Codes : H5, H6. 
 

1. Giriş  

Kamu kesimi ile piyasa arasındaki iktisadi ilişki çoğunlukla maliye politiklarıyla kurulmaktadır. Böyle 
bir ilişkinin kurulmasının nedeni olarak piyasa başarısızlığı gösteriilmektedir. Bir diğer ifadeyle 
dışsallıklar, kamu malları ve asimetrik enformasyon gibi unsurlardan oluşan piyasa başarısızlığının 
varlığı, kamu kesiminin ekonomiye müdahalesinin rasyonalitesini oluşturmaktadır. Diğer taraftan 
kamu kesiminin fonksiyonları arasında gelir dağılımında adaletin tesis edilmesi gibi bir takım sosyal 
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devlet ilkeleri yer almakta; bu fonksiyon ise kamu yararı çerçevesinde ele alınmaktadır. Söz konusu 
hususlar tarihsel süreçte farklı yöntemlerle uygulanmış ve çeşitli eleştiriler ile birlikte günümüzde aynı 
temel fikir üzerinde uygulanmaya devam etmiştir.  

Çalışmada, 2006-2016 döneminde Türkiye’de uygulanan maliye politikalarınin genel ekonomik analizi 
yapılması amaçlanmıştır. Bir diğer ifadeyle öncü bütçe kalemlerinin genel bir değerlendirilmesi 
yapılacaktır. Böyle bir dönemsel kısıdın bulunmasının nedeni, 2008 küresel finansal krizin Türk bütçe 
sistemine olan etkisinin irdelenebilmesidir. Bu kapsamda maliye politikasının en önemli iki öncü 
göstergesinden biri olan kamu giderleri ilk bölümde ve kamu gelirleri ise takip eden ikinci bölümde ele 
alınacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise kamu harcamaları ile gelirlerinin denkliği; bir diğer 
ifadeyle bütçe dengesinin nihai durumu incelenecektir. Çalışma değerlendirme ve sonuç bölümü ile 
sonlandırılacaktır.  

2. Kamu Harcamaları Açısından 

Kamu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yetkili kişilerce gerçekleştirilen kamu harcamalarını, faiz 
dışı harcamalar ve faiz harcamaları olarak ikiye ayırmak mümkündür. Faiz dışı harcamalar; personel 
giderleri, sosyal güvenlik kurumu devlet primi, mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye 
giderleri, sermaye transferleri ve borç verme olmak üzere yedi kalemden oluşmaktadır.  

Tablo 1. Kamu harcamaları ve Bileşenleri 

Harcama Türü Bileşenleri 

Personel Giderleri Memurlar + İşçiler + Sözleşmeli Personel + Geçici Ve Diğer Personel 

Sosyal Güvenlik 
Kurumu Devlet Primi 

Memurlar + İşçiler + Sözleşmeli Personel + Geçici Ve Diğer Personel 

Mal ve Hizmet Alımları Savunma + Güvenlik + Sağlık Giderleri +Borçlanma Genel Giderleri 
+Diğer Mal Ve Hizmet Giderleri 

Cari Transferler Görev Zararları + Hazine Yardımları + Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara, 
Hane halkına, Sosyal Amaçlı Yapılan Transferler + Tarımsal Destekleme 

Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımı + Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırma + 
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri + Gayrimenkul Büyük Onarım 
Giderleri 

Sermaye Transferleri KÖY-DES Giderleri + BELDES Projesi + TUBİTAK AR-GE Ödeneği + 
SODES + Kıbrıs 

Borç Verme KİT Sermaye+ Öğrenim Kredisi + Kıbrıs Kredi+ Kıbrıs Teşvik 

Kaynak: BUMKO, 2018 

Tablo 1, ülkemizde kamu kesimi tarafından yapılan merkezi yönetim bütçe harcamalarını ve 
bileşenlerini göstermektedir. Söz konusu harcamalar kalemlerinin büyüklüğü Tablo 2’de yer 
almaktadır. Buna göre kamu harcamaları içerisinde cari transferler ve personel giderleri harcama 
sıralamasında ilk sıralarda bulunmaktadır.  

Cari transferler harcamaları, 2006 yılı baz yıl olarak kabul edildiğinde, 2006 yılına göre 2016 yılında 
yaklaşık %320 artış gösterdiği ifade edilebilir. Cari transferler kalemine benzer şekilde personel 
giderlerindeki artış 2016 yılı itibariyle yaklaşık %220 olarak gerçekleştiği görülmektedir.   

Kamu harcamalarını genel hatlarıyla gösteren Tablo 2’deki diğer kalemlere baktığımızda önemli bir 
gider kalemi olarak görülen sermaye transferleri hesabı oldukça küçük bir miktarda kaldığı 
görülmektedir. Bir diğer ifadeyle, topluma ait kaynakların üretken alanlara aktarıldığını temsil eden 
(Bumko,2018) sermaye transferleri hesabındaki bu oran, kamu kaynaklarının üretken olmayan alanlara 
da aktarıldığının bir göstergesi olarak düşünülebilir.  
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Tablo 1. Kamu Harcamaları (Merkezi Yönetim 2006-2016, Milyon TL) 

Yıllar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Harcamalar 178.126 204.068 227.031 268.219 294.359 314.607 361.887 408.225 448.752 506.305 584.071 

1-Faiz Hariç Harcama 132.163 155.315 176.369 215.018 246.060 272.375 313.471 358.239 398.839 453.301 533.825 

Personel Giderleri 37.812 43.569 48.856 55.947 62.315 72.914 86.462 96.235 110.370 125.051 148.864 

Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi  5.075 5.805 6.408 7.208 11.063 12.850 14.728 16.306 18.929 21.045 24.699 

Mal ve Hizmet Alımları 19.001 22.258 24.412 29.799 29.185 32.797 32.894 36.386 40.801 45.563 54.100 

Cari Transferler 49.851 63.292 70.360 91.976 101.857 110.499 129.477 148.743 162.282 182.671 224.847 

Sermaye Giderleri 12.098 13.003 18.516 20.072 26.010 30.905 34.365 43.767 48.201 57.199 59.677 

Sermaye Transferleri 2.637 3.542 3.174 4.319 6.773 6.739 6.006 7.666 7.707 10.438 8.881 

Borç Verme 5.689 3.846 4.644 5.698 8.857 5.671 9.537 9.135 10.550 11.333 12.756 

2-Faiz Harcamaları 45.963 48.753 50.661 53.201 48.299 42.232 48.416 49.986 49.913 53.004 50.247 

Kaynak: muhasebat.gov.tr 

Tablo 2’de yer alan kamu giderlerin değerlendirildiğinde faiz harcamalarının yıllar itibariyle azalma eğiliminde olması; bir diğer ifadeyle devletin borçlanma 
riskinin büyüklüğünü gösteren faiz harcamalarının düşük miktarlarda olması, kamu kesiminin istikrarı için önemli bir gösterge olmaktadır. 

Tablo 3. Faiz Harcamalarının Seyri (Bin TL) 

Kaynak: muhasebat.gov.tr 
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Tablo 3’de merkezi bütçede bulunan faiz harcamaları yer almaktadır. Faiz harcamalarının iç borçtan 
ziyade dış borçtan dolayı artış gösterdiği görülmektedir. Faiz harcamalarındaki bu seyri, üretime 
yönelik mal ve hizmet alımlarıyla kıyasladığımızda; üretime yönelik ayrılan payların faiz 
harcamalarının yaklaşık 45 kat gibi oldukça aşağısında olduğunu görülmektedir. Bir diğer ifadeyle 
kamu harcamalarının, toplumdaki gelir dağılımını doğrudan etkileyen bir araç olarak gördüğümüzde, 
istihdamı artıran ve dolaylı olarak gelir dağılımını pozitif yönde etkileyen bir harcama kaleminin, gelir 
dağılımını negatif yönde etkileyen faiz harcamalarının yaklaşık 45 kat gibi büyük bir oranda aşağısında 
kalması, sosyal refah optimizasyonu açısından negatif bir gösterge olduğu düşünülmektedir. 

Özellikle 2001 krizi sonrasında IMF tarafından sıklıkla eleştirilen ve Türkiye’nin mali kırılganlığında 
önemli bir rolü olan görev zararları kalemi, yıllar itibariyle artmaya devam etmektedir. Özellikle Ziraat 
Bankası ve Halk Bankasına ait olan bu görev zararları krizden sonra tekrar artış eğilimini girdiği 
görülmektedir. Ülkemizde yeni kurulan Türkiye Varlık Fonu bünyesine alınan Ziraat Bankası ve Halk 
Bankası, bu görev zararlarının daha da artacağı olası görülmektedir. Özellikle Türkiye Varlık Fonu’nun 
Sayıştay denetiminden muaf tutulması, görev zararlarının bütçe disiplinini bozacağı ve şeffaflığı da 
azaltacağı muhtemel görülmektedir. Dolayısıyla görev zararı kalemi, popülist harcamaların uygun bir 
zemini olarak devletin gizli borç stoku gibi bir hal almıştır. 

3. Kamu Gelirleri Açısından 

Kamu gelirleri, kamu kesiminin ekonomiden aldığı kaynakları ifade etmektedir. Kamu kesimi topladığı 
gelirler ile kolektif ihtiyaçları karşılama amacı gütmekte ve asil-vekil ilişkisi çerçevesinde bütçe 
hakkından aldığı yetki ile bu gelirleri toplamakta ve harcamaktadır. 
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Tablo 4. Kamu Gelirleri (2006-2016, Milyon TL) 

Yıllar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gelirler 173.483 190.360 209.598 215.458 254.277 296.823 332.475 389.682 425.383 482.780 554.140 

1-Genel Bütçe Gelirleri 168.547 184.803 203.027 208.610 246.051 286.554 320.536 375.564 408.676 464.188 533.203 

 Vergi Gelirleri 137.480 152.835 168.109 172.440 210.560 253.809 278.781 326.169 352.514 407.818 459.002 

 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.531 8.239 7.422 9.948 9.804 9.063 13.986 14.312 16.125 19.662 23.748 

 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.255 1.845 850 807 966 1.068 1.652 1.096 1.281 1.241 1.122 

 Faizler, Paylar ve Cezalar 19.439 15.706 17.126 23.058 21.114 19.739 22.708 23.651 28.302 26.560 34.910 

 Sermaye Gelirleri 1.841 6.080 91.138 2.044 3.376 2.530 2.054 10.105 9.549 7.933 12.828 

Alacaklardan Tahsilat  98 407 312 232 344 1.355 231 905 974 1.594 

2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz  Gelirleri 3.530 3.972 4.825 5.037 6.333 8.174 9.622 11.445 13.524 15.083 17.012 

3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 1.407 1.585 1.747 1.811 1.893 2.095 2.318 2.673 3.183 3.509 3.925 

Kaynak: muhasebat.gov.tr
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Tablo 4’de merkezi bütçede yer alan kamu gelirleri yer almaktadır. Tarihsel süreç içerisinde kamu 
gelirlerinde en önemli kaynak, vergi gelirleri olmuştur. Vergi gelirlerini kamu harcamalarının 
finansmanında önemli bir kalem olması, finansman yükünün de vergi mükelleflerinin olduğu anlamına 
gelmektedir. Türkiye’de toplam vergi gelirlerinin yaklaşık %80’inin dolaylı vergi mükellefleri olduğu 
göz önüne alındığında, vergilemede genellik ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde (Güran, 2004: 261) adalet 
konusu da gündeme gelmektedir.  

Grafik 1. Vergi Gelirlerinin Bileşenleri ve Vergi Yükü (2006-2016, %) 

 

Kaynak: Tablo 4’den türetilmiştir. 

Grafik 1’de vergi gelirlerinin bileşenleri gösterilmektedir. Yukarıda vurgulandığı üzere, kriz dönemi 
olsun ya da olmasın, vergi gelirleri yıllar itibariyle benzer bir trend dahilinde tahsil edilmiştir. Söz 
konusu vergi geliri bileşenlerinden ÖTV ve MTV %30-%40 aralığında dalgalanmaktadır. Bu iki vergiyi 
takiben KDV %30-%35 aralığında olmak üzere ikinci sırada; Gelir vergisi ise %20-%25 aralığında tahsil 
edilerek üçüncü sırada yer almaktadır. Vergi gelirleri içerisinde en son sırayı ise %9-%10 aralığında 
dalgalanan kurumlar vergisi almaktadır. Grafik 4’te belirtilen vergi yükü ise %19-%21 aralığında 
dalgalanma göstermekte; vergi yükünün büyük bir kısmı ise hane halkı tarafından karşılanmaktadır. 
Dolayısıyla vergi gelirleri genel olarak dolaylı vergilere dayanmakta olduğu görülmektedir (Mutlu ve 
Çelen, 2012: 75). Bu gelirler içinde gelir ve kurumlar vergisinin payı, olması gerekenden oldukça az 
miktarda olduğu düşünülmektedir. Fakat bu tespitten çıkan sonuç, gelir ve kurumlar vergisinin 
oranının artırılması veya bu vergilere ilişkin istisna ve muafiyetleri kaldırmak değil; GSYH’nin yaklaşık 
%25’i olan kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve söz konusu vergi yükünü dolaylı vergilerden bu iki vergiye 
doğru paylaştırılması gerekliliğidir.  

4. Değerlendirme ve Sonuç 

Çalışmanın değerlendirme ve sonuç bölümü bütçe dengesi üzerinden yapılacaktır. Bütçe dengesi 
kısaca, bütçe gelirleri ile giderleri arasındaki farktır.  
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Tablo 5. Bütçe Dengesi (2006-2016) 

Yıllar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GSYH (1998 Bazlı) (%) 6,9 4,7 0,7 -4,8 9,2 8,8 2,1 4,2 3,0 4,0 3,2 

CARİ İŞLEMLER DENGESİ / 
GSYH (%) 

-5,9 -5,7 -5,3 -1,8 -6,1 -9,6 -6,1 -7,7 -5,5 -4,5 -4,5 

BÜTÇE AÇIĞI / GSYH (1998 
bazlı) (%) 

0,6 1,6 1,8 5,5 3,6 1,4 2,1 1,2 1,3 1,2 1,4 

FAİZ DIŞI DENGE / GSYH(1998 
bazlı) (%) 

5,4 4,2 3,5 0,0 0,7 1,9 1,3 2,0 1,5 1,5 0,9 

BORÇLANMA GEREĞİ /GSYH 
(1998 bazlı) (%)  

-1,3 0,2 1,6 5,5 3,0 0,4 1,0 0,7 0,6 0,1 1,9 

İÇ BORÇLAR / GSYH (1998 
bazlı) (%) 

33,2 30,3 28,9 34,6 32,1 28,4 27,3 25,7 23,7 22,5 21,8 

DIŞ BORÇLAR / GSYH(1998 
bazlı) (%) 

12,4 9,3 11,2 11,8 11,0 11,6 10,3 11,7 11,3 12,2 13,6 

İŞSİZLİK ORANI (%) 9,0 9,2 10,0 13,1 11,1 9,1 8,4 9,0 9,9 10,3 10,9 

Kaynak: muhasebat.gov.tr, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 2016. 

Tablodaki kalemlere bakıldığında büyüme rakamları 2006 yılında %6,9 olarak gerçekleşmişken bu 
rakam 2008 finans krizinde -4.8 olarak gerçekleşmiştir. Daha sonra %9 olarak gerçekleşen büyüme 
rakamı 2016 yılı itibariyle %3,2’dir. Özellikle 2001 krizi sonrasında küresel piyasalardaki nakit fazlası; 
bir diğer ifadeyle Türkiye’nin ucuz kredi olanağına kavuşması nedeniyle büyüme rakamları yüksek 
olmuştur. Ancak bu büyüme rakamları genellikle yabancı tasarruf ithalatıyla sağlanmakta ve 
sürdürülebilir olmamaktadır (Karagöl, 2010: 4). Bunun en önemli sebebi söz konusu tasarruf ithalatı, 
üretken alanlara aktarılamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Tablolarda belirtildiği gibi, daha çok 
tüketim malına yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılması, mamul mal ve hizmet alımının nispeten 
düşük seyir göstermesi bu sürecin göstergesi olmaktadır.  

Diğer taraftan bütçedeki her vergi ve harcama kalemi bir politik tercih olmasının yanında, ilk 
zamanlardan bu yana bütçeler hükümetlerin en önemli siyasi metinleri olmaktadır. Kamu 
harcamalarının en önemli finansman kalemini oluşturan vergiler, gelir dağılımını doğrudan 
etkilemektedir. Bu açıdan çalışmada kullanılan tablolarda her iki gösterge yer almakta; vergiler ağırlıklı 
olarak dolaylı vergilerden karşılanmakta, kamu harcamaları ise çoğunlukla yine aynı gelir grubuna 
yapılmaktadır. Ancak tüketim eğilimi yüksek olan bu kesimlerin efektif talebi artırmasının sağladığı 
iktisadi faydaların yanı sıra yüksek gelir grubunda bulunan sermaye kesiminin sermaye birikimi için 
önemli bir kalem olduğu da düşünülmektedir. Dolayısıyla bu harcamalar sonuç olarak sermaye 
birikimi açısından pozitif bir etki sağlamakta, alt gelir grupları için ise sadece tüketim harcamalarını 
artırmaktadır. Bu kapsamda merkezi yönetimin bütçe giderleri ile gelirleri arasında birtakım ilişkiler 
kurulabilir. Özellikle üretimi destekleyen yatırımlar, istihdama ve büyümeye katkı sağladığı için 
sonucu pozitif olan harcamalardır. Buna karşılık faiz harcamaları, yatırım harcamalarına kıyasla ters 
yönde bir etki yaratmaktadır. Tablolarda ortaya konulduğu üzere merkezi yönetimden yapılan yatırım 
harcamaları, faiz giderlerinin oldukça altında kalmaktadır. Bu kapsamda kamu gelir ve giderleri doğru 
yöntemlerle şeffaf bir şekilde ölçülerek kaynakların adil tahsisi sağlanmalıdır. 

Kaynakça 

Güran, M. C. (2004). Vergilemede Adalet ve Gelir Vergisi Uygulaması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 243-265. 

Mutlu, A., Çelen, M. (2012). Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçerisindeki Yeri: Siyasal, 
Sosyal ve Ekonomik Sonuçları. TÜSİAD Yayın No: TÜSİAD, 2012-10. 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

262 

  

T.C. Maliye Bakanlığı, BÜMKO, Analitik Bütçe Sınıflandırması.,    
http://www.bumko.gov.tr/TR,146/istatistikler.html adresinden  10 Eylül 2018 tarihinde elde edildi. 

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, İstatistikler, 
https://www.muhasebat.gov.tr/content/merkezi-yonetim-kesin-hesaplari adresinden 17 Ağustos 
2018 tarihinde elde edildi. 

Karagöl, E. T. (2010). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Dış Borçlar   Ankara: SETA Analiz Yayınları. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (2018). Kamu Borç Yönetimi Raporu 2017.  (Yayın No. 149). Aralık: 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 

 

https://www.muhasebat.gov.tr/content/merkezi-yonetim-kesin-hesaplari


IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

263 

  

BİLDİRİ NO 105: AVRUPA'YA SON DÖNEM GÖÇ VE TARTIŞMALARI 
Eren TOZAK112; Doç. Dr. Muhittin TATAROĞLU113 

ÖZET 

Tarihsel düzlemde ele alındığında göç oldukça inişli çıkışlı bir sürecin içinde yer almıştır. Avrupa’da 
ise yaşanan savaşlar sonrasında savaşın izlerini silmek ve ekonomik gelişmeyi sağlamayı isteyen 
Avrupa ülkeleri yabancı işçilere misafir işçi statüsü ile kapılarını açmıştır. 1960’lı yıllarda göç yasalarını 
düzenleyerek göçmenlerin gelmelerine yönelik kolaylıklar sağlamışlardır. İleriki dönemlerde baş 
gösteren petrol krizinin etkisi ile yavaşlayan göç eğilimi daha ileriki yıllarda başlayan küresel ekonomik 
büyümeye bağlı olarak artış göstermiştir. Avrupa Birliği’nin kurulması ile birlik içinde serbest 
dolaşımın yaygınlaşması ve demir perdenin yıkılarak Doğu Avrupa’dan Batı Avrupa’ya göçün 
yoğunlaşması göç tarihi bakımından önemli gelişmeler arasında yerini almıştır. Gelecekte ise Batılı 
ülkelerdeki nüfus açığı ve küresel ekonominin eksen olarak doğuya kayması gibi değişkenlere bağlı 
olarak göçün şeklinin değişime uğraması öngörülmektedir. Bu çalışmada Avrupa’nın göç politikaları 
ve Avrupa’ya yapılan göçlerin klasifikasyonu, Avrupa’ya göç etme sebepleri ve Avrupa’nın göç alma 
sebepleri ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Göç, Avrupa’ya Göç 
Jel Kodları: F22, F50 
 

ABSTRACT 

When considered in the historical plane, immigration took place in a highly upheaval process. In 
Europe, after the wars that followed, European countries, which want to remove the traces of war and 
provide economic development, have opened doors to foreign workers with the status of guest workers. 
In the 1960’s, immigration laws were laid down, giving immigrants convenience. The slowing migration 
trend with the impact of the oil crisis, which started in the following periods, has increased due to the 
global economic growth that began in later years. The widespread free movement in the unity of the 
European Union and the intensification of immigration from Eastern Europe to Western Europe, with 
the iron curtain falling over, are among the important developments in the history of migration. In the 
future it is foreseen to change the shape of the immigration depending on variables such as the 
population gap in the Western countries and the global economy as an axis. This study will focus on the 
migration policies of Europe and the classification of migration to Europe, the reasons for migration to 
Europe and the reasons for the migration of Europe. 

Keywords: Immigration, Immigration to Europe 
Jel Codes: F22, F50 
 

1. Giriş 

Son yıllarda artan siyasal istikrarsızlık, iç savaşlar, işgaller gibi etmenler göçmen kavramını gündeme 
oturtmuştur. Sayıları milyonları bulan insanlar yurtlarını bırakıp göç etmek zorunda kalmaktadırlar. 
Aslında yüz yıllardır insanlar göç etmektedir veya göç etmek zorunda bırakılmaktadır. Fakat son 
yıllarda meydana gelen olaylar ve giderek artan göç hareketleri önemli hukuki ve toplumsal sonuçlar 
doğurmuştur. Dünyadaki şiddet ve istikrarsızlıklara koşut olarak artan göç ve iltica talepleri ülkeler 
adına yeni uluslararası ve ulusal düzeyde hukuki düzenleme zorunlulukları da beraberinde 
getirmektedir. Bu çalışmada küresel göçün en önemli geçiş bölgelerinden biri olan Avrupa’nın göç 
politikaları ele alınmaktadır.  

2. Avrupa’nın Göç Politikaları ve Avrupa’ya Yapılan Göçlerin Klasifikasyonu 

İhtiyaçlar teorisine göre insanlar gereksinimlerini karşılamak durumundadırlar. Beslenme, barınma, 
nefes alma, uyku gibi hayati ve temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bir sonraki aşama olan güvenlik, 
sağlık, mülkiyet, sevgi gibi diğer gereksinimlerini de karşılamak istemektedirler. Bunları sağlayan 
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insanlar sonraki aşama olan itibar ve kendini geliştirme gereksinimlerini karşılama refleksi 
göstermektedir (Maslow, 1943, ss. 394-395). 2’nci Dünya savaşından sonra göç dalgaları oluşmaya 
başlamış, savaş sonrasında pek çok insan yaşamını yitirmiş ve sektörel bazda önemli açık ortaya 
çıkmıştır. Belçika, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkeleri ucuz iş gücünü sağlamak amacıyla diğer pek 
çok ülkeden işçi göçmen kabul etmiştir. Hollanda, İngiltere gibi ülkeler daha çok kendi sömürge 
kolonilerinden göçmen alımı yapmışlardır. İstihdam sorunu çok geniş boyutlara sıçramış ve bu sebeple 
göçmenler Avrupa’da ekonominin yeniden kurulmasının aracı olarak görülmüşlerdir. OPEC’in 1970’li 
yıllarda uyguladığı petrol ambargosu küresel çapta durgunluğa sebep oluşturmuş ve işsizlik hızla 
artmaya başlamıştır. Bu süreçte yerel halk işlerini kaybetme endişesi ile göç karşıtı tutum sergilemiştir. 
Daha sonraki yıllarda ise Avrupa’da göç farklı yapısal özellikler göstermiştir (Penninx, Spencer ve Hear, 
2008, ss. 8-12). Avrupa’da yabancı işgücü sayısı 80’li yıllara kadar artış eğilimi göstermiştir. Yabancı 
işgücü alımına ilişkin sınırlamanın getirilmesi ve bunun kanunlarla desteklenmesi yabancı işgücü 
sayısının azalmasına sebep olmuştur. Göç için uygun altyapısı bulunmayan Avrupa’da önemli 
miktarda kara para olgusu, kayıt dışı istihdam ve illegal göçü önlemeye ilişkin olarak göçmenlerin 
yasallaşması çalışmalarına girişilmiştir. Ancak bu noktada birtakım başarısızlıklar gözlemlenmiş hatta 
özendirici tarafı ağır basarak yasadışı göç daha da artış göstermiştir (Baldwin ve Edwards, 1992: 30-32).  

Avrupa ülkelerinin ekonomik gelişiminde son dönemlerde yavaşlama görülmesine karşın istihdam 
endeksli işgücü göçünün artışına sebep olan birtakım etkenler söz konusudur. Bilişim, iletişim, sağlık, 
eğitim alanlarında nitelikli işgücüne ihtiyaç duyan ülkeler, aradıkları niteliklere sahip insanları kendi 
ülkelerine çekebilmek amacıyla ikamet ve istihdam konusunda kolaylık sağlayıcı yasal düzenlemeler 
getirmekten kaçınmamaktadırlar (Gençler, 2005, s. 182). Avrupa ülkelerinin göç ve iltica politikalarını 
iki kısma ayırmak mümkündür. İlk olarak göçmenlerin sayısını sınırlamak, göçmenlik talebinde 
bulunanları caydırmak için ortaya konmuş politikalardır. İkinci kısım ise bütünleştirilmiş ve koordine 
edilmiş bir göç politikasının ortaya konması ile başlamıştır. Göçmenlerin sayıca artışını kontrol edip 
sınırlandırarak olabilecek artışı kontrol altında tutmak ve sınırlandırmak, böylece tek taraflı göç 
yönetiminin neden olacağı olumsuzluklardan kaçınmak mümkün olabilecektir (Bingöl, 2006, s. 47).  

Dünyanın pek çok yerinde göç hareketleri yaygın olarak yapılmaktadır. Global olarak çoğu devleti etki 
altında bırakan göç olgusu, Avrupa’nın tarihsel sürecinde ele alındığında 2’nci Dünya Savaşı’na kadar 
göç verme eğiliminde olduğu bu süreçten itibaren ise göç alma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. 
Dolayısı ile Avrupa’nın göç sürecini kesin çizgiler ile yorumlamak mümkün değildir. Buna etmen olan 
sebeplerden Avrupa ülkelerinin göç konusunda birbirinden farklı politika gütmesi ve göç ekseninde 
farklı tecrübelere sahip olması da görülmektedir. 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte Avrupa’ya 
yapılan göçler 1945 ile 1979 arasında misafir işçilerin yaptığı göçler, 1973 ile 2007 arasında aile 
birleşmeleri ile yapılan göçler ve 1990 yılından sonra düzensiz ve zorunlu göçler olmak üzere 
klasifikasyonu yapılabilmektedir (Messina, 2007, s. 19).  

Avrupa’da savaşın yaralarının sarılması ve yeni kalkınma sürecinde Avrupa’nın yeniden inşa edilmesi 
amacıyla sanayinin yoğun olduğu kısımlara misafir işçilerin alınması gündeme gelmiştir. Özellikle bu 
dönemde Almanya’dan gelen işgücü talebi bu ülkeye yoğun dış göçün yapılmasının temellerini 
atmıştır. Savaş döneminde oldukça fazla nüfus kaybına uğrayan Almanya, Marshall yardımları 
kapsamında yeni istihdam sahası meydana getirmiş ve yeni işgücüne gereksinim duymuştur (Suğanlı, 
2003, s. 30). İlerleyen süreçte Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsveç iş gücü anlaşmaları yapmış, 
2’nci Dünya savaşı ile başlayan misafir işgücü süreci 1970’li yılların sonu kadar damga vurmuştur 
(Yavuz, 2013, ss. 612-613). 1973’de patlak veren petrol krizi, misafir işçi göçlerinin son bulmasına sebep 
olmuş ve göç hakkında yeni bir sayfa açılmıştır. Baş gösteren ekonomik kriz piyasalarda durgunluğa 
neden olmuş, işsizlik artışı söz konusu olmuş, gelişen teknoloji ve üretim yöntemleri gereksinim 
duyulan işçi profilini değiştirmiştir. Misafir işçiler ile söz konusu durumun sürdürülebilir olmadığı 
anlaşılmıştır. Misafir işçilerin Avrupa ülkelerinde sorun oluşturmayacağı düşünülmüş olsa da zamanla 
aile birleşmeleri ve siyasi sığınma talebi yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen Avrupa’ya göçmen 
hareketi önlenememiştir. Dolayısı ile göç hareketinin istenen zamanda engellenemeyecek bir olgu 
olmadığı anlaşılmıştır (Samur, 2008, s. 4).  

1980’li yıllarda Avrupa’da işsizliğin oldukça artış göstermesi misafir işçilerin geldikleri ülkelere 
dönmesi talebini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bu dönemde Avrupa’da göç alanında yasal düzenlemelere 
ağırlık verilmeye başlanmıştır. Yeni vize politikaları oluşturulmuş ve üçüncü ülkelerle anlaşmalar 
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yapılmaya başlanmıştır. Böylelikle yasal yollar ile göç hareketleri kontrol altında tutulmaya çalışılmış, 
yasa dışı yollarla yapılmak istenen göçler engellenmek istenmiştir (Uçarer, 2001, s. 292). Bunun 
sonuçlarından biri olarak 1985 yılında Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg Schengen 
Anlaşması’nı imzalamıştır. Bu anlaşma ile ülkeler kendi arasındaki sınırları kaldırmayı ama dış 
sınırlardaki denetimi artırmayı hedeflemişlerdir (Güleç, 2011, s. 97). Bu dönemde yabancılara yönelik 
çıkarılan yasalar, kimlik sorunları, yabancı karşıtlığı, din temelli tepkiler yoğunlaşmaya başlamıştır 
(Yavuz, 2013, s. 613). İltica ile ilgili yasal temeli oluşturan Dublin Sözleşmesi’nin imzalanması, 
Maastricht Antlaşması kapsamında adalet, güvenlik ve içişleri başlıklarına göç konusunun da 
eklenmesi, Amsterdam Antlaşması’na göç konusunun eklenmesi Tampere ve Lahey zirvelerinde kabul 
edilen Stockholm Programı Avrupa’nın göç ve göçmenler hakkında bu dönemde yaptığı önemli 
çalışmalar olarak görülmektedir (Güleç, 2011, ss. 88-89).  

1990’lı yıllardan sonra Balkanlar’da meydana gelen savaşlar, Cezayir İç Savaşı, Kuzey Afrika’da ve 
Ortadoğu’daki çatışmalar, Arap Baharı sürecinin oluşması Avrupa’ya pek çok göçmen akının 
oluşmasını sağlamış ve yasa dışı göçlerin yaşanmasına ve Avrupa’da göçmen krizinin derinleşmesine 
neden olmuştur. Göçmen sayısındaki artış, göçmenlerin yoğun olarak akın ettiği ülkelerde suç 
oranlarının artmasına, terör riskinin çoğalmasına, işsizlik probleminin yoğunlaşmasına, sosyal 
politikaların çökmesine sebep görülmektedir (Özerim, 2014, s. 26-27).  

3. Avrupa’ya Göç Etme Sebepleri ve Avrupa’nın Göç Alma Sebepleri 

Son yıllarda Avrupa’ya yoğun göç akışı yaşanmıştır. 2015 yılının Ocak ile Haziran ayları arasında 137 
bin insan Avrupa ülkelerine iltica etmiştir. Bu sayı bir önceki yıl olan 2014’ün aynı dönemine kıyasla 
%83 daha fazla mülteci talebinin olduğunu göstermektedir (Cummings ve Pacitto, 2015, ss. 7-11). 
Avrupa’ya göçün tarihsel süreci ele alındıktan sonra göçün nedenleri de ele alınmalıdır. İnsanları göçe 
iten nedenlerin başında ekonomik nedenler başı çekmekte, diğer nedenler olarak toplumsal yapı, 
siyaset, sosyokültürel faktörler sayılabilmektedir. Sayılan tüm bu etmenler göçün insan merkezli bir 
olgu olduğunu ortaya koymaktadır ve nedenleri irdelendiğinde itici ve çekici etmenler öne çıkmaktadır. 
İtici faktörler, göçmenleri göçe zorlayan sebepler olarak karşımıza çıkarken; çekici faktörler 
göçmenlerin göç etme isteğini artıran sebepler olarak ele alınmaktadır. Göç olgusu hem göç veren hem 
de göç alan ülkeleri etkilemektedir (Lee, 1966, s. 50). Zorunlu göçlere genellikle itici etmenlerin temel 
oluşturduğu düşünülmektedir. Zorunlu göçleri meydana getiren en önemli nedenlerin başında siyasi, 
dini veya sosyal baskılardan sıyrılmak sayılabilmektedir. Ayrıca, felaketler, savaşlar, çatışmalar gibi 
insanları derinden etkileyen olaylar da insanları istemeden de olsa göçe zorlamaktadır. Bu tür göçler 
yasal yollarla yapılabildiği gibi yasa dışı yollarla da yapılabilmektedir. İsteğe bağlı yani gönüllü olarak 
yapılan göçlerden ilki ticari kazanca bağlı göçleri kapsamakta, ikinci olarak sistematik kolonizasyon ile 
gerçekleşen göçler şeklinde ifade edilmekte, üçüncü olarak göç rekabeti ile gerçekleşen göçler olarak 
nitelenmekte ve son olarak iş bulma ve istihdam etme sebebiyle gerçekleştirilen göçler olarak 
klasifikasyon yapılmaktadır. Bu bilgilerden gönüllü olarak yapılan göçlere bölgeler arası veya ülkeler 
arası gelişmişlik farkları temel oluşturduğu ifade edilebilmektedir. Ülkenin sosyoekonomik yapısının 
güçsüz olması ve iş sahibi olmanın zor olduğu, refah seviyesinin düşük olduğu durumlar işgücü 
göçünün nedenler arasında sayılmaktadır. Alt gelir grubuna ait ve kırsal bölgelerde yaşayan insanların 
birçok yönden daha gelişmiş, yaşam olanaklarının üst seviyede olduğu yerleşim merkezlerine göç 
etmesi durumu işgücünün gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan göçün 
sebebi birbiriyle paralellik göstermektedir. Bu sebeple gelişmiş ülkeler olarak benimsenen Avrupa 
ülkeleri gönüllü göçlerin en önemli merkezleri arasında görülmektedir (Yavuz, 2013, 611-612).  

Yaş grubuna göre bir değerlendirme yapıldığında 15 ile 24 yaş aralığındaki bireylerin genel olarak 
ailesel nedenlerle veya eğitim nedeniyle göç yaptıkları tespit edilmiştir. Uluslararası koruma talebi veya 
iltica ile gelen göçmenlerin ise genellikle 25- 54 yaş aralığında olduğu gözlemlenmektedir. Bu 
bahsedilenlerden başka, aile birleşmesi ve istihdam nedeniyle gelen göçmenlerin çoğunluğu da bu yaş 
aralığındadır. 55-64 yaş aralığındaki bireyler göz önüne alındığında, eğitim veya iş bulma yerine ailesel 
göçler veya iltica yoluyla gelen göçmenlerin ağır bastığını söylemek mümkündür. (Eurostat, 2014).  

Ayrıca göçmenlere duyulan gereksinimin söz konusu ülkenin demografik yapısı, refah seviyesi ile 
ilişkili olarak değerlendirilmektedir. Avrupa ülkelerinde ise göçmenlere olan gereksinim birtakım 
maddeler altında toplanabilmektedir. Avrupa’da nüfusun yaşlandığı göz önene alınarak göçmenleri 
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yaşlanan nüfusa çare olma ihtimali düşüncesi etkili olmaktadır. Yaşlanan nüfus ile birlikte doğum 
oranlarının azalması çalışacak genç işgücünün de azalmasına neden olmaktadır. Göçmenlerin 
çoğunlukla gençlerden oluştuğu, çalışma çağında olduklarından dolayı iş gücü verimliliği bakımından 
avantajlı oldukları da göz önüne alınmaktadır (Global Migration, 2008, ss. 27-29). Göçmenlere 
gereksinimler demografik yapı ve ekonomik koşullar kapsamında oluşmaktadır. Avrupa’nın göç 
politikaları çerçevesinde değerlendirme yapıldığında ise göçmen politikalarını geliştiren, sınır 
güvenliğini sıkılaştıran ve göçmenler konusunda seçici refleks gösteren Avrupa ülkeleri nüfus 
azalmasına göçmenler sayesinde çare bulunacağını düşünmemektedirler. Ayrıca Avrupa’ya gelen 
göçmenlerin vasıfları ve ekonomiye katkı sağlayabilecek durumda olup olmadıkları da göz önüne 
alınmalıdır. Ancak her göçmenin mutlaka iş bulacağı yanılgısına düşmemek gerekmektedir. Yapılan 
çalışmalar neticesinde göçmenlerin Avrupa ülkelerinde istihdam edilme noktasında bazı sıkıntılarla 
yüzleştiği, göç ettikleri ülkenin konuşma dilini bilmedikleri, işgücü konusunda vasıfsız oldukları veya 
yeterli vasfa sahip olmadıkları, diğer sosyal sebeplerden dolayı iş bulamadıkları sonucuna varılmıştır 
(Eurostat, 2014, ss. 12-15).  

Dünyanın belirli coğrafyalarında meydana gelen krizler, çatışmalar, istikrarsız süreçler, işsizlik gibi 
olgular göçmen hareketlerinin yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Gelişmişlik bakımından zengin olan 
ve üretim ekonomisinin yoğun olduğu Avrupa ülkeleri ise ucuz iş gücüne gereksinim duymakta ve az 
gelişmiş ülkelerden gelen göçleri ekonomik büyümeyi sürdürmek amacıyla değerlendirme yoluna 
gitmektedirler  (Bardakçı, 2017, s. 703).  

Arap Baharı olaylarından önce de çatışmaların ve istikrarsız ortamın içinde bulunan Afganistan, Irak 
gibi ülkelerden yaşanan göç hareketleri çatışma ortamının artarak daha vahim hale dönüşmesiyle 
Avrupa ülkelerinde görülen göçmen krizi gündemde yerini sağlamlaştırmıştır. Dublin Zirvesi 
kararlarına göre, sığınmacı göçmenler Avrupa Birliği toprağına hangi ülkeden girerse o ülkeye iltica 
başvurusu yapmak durumundadır. Böylece, Orta Doğu’dan ve Afrika’dan gelen sığınmacı göçmenlerin 
tek seçenek olarak Akdeniz ülkelerine giriş yapmak durumunda bulunmaları söz konusu ülkelerde 
krizin tırmanmasına neden olmaktadır. İlerdeki dönemlerde göçmen akışının yoğun olması ile birlikte 
İngiltere, Fransa gibi ülkeler bu durum karşısında sessiz kalamayıp yeni stratejiler geliştirme yoluna 
gitmişlerdir (Hopyar, 2016, ss. 5-7). Avrupa’ya göç konusunun ekonomik boyutunun da göz ardı 
edilememesi gerekmektedir. Avrupa ülkelerinin nüfusunun yaşlandığı gerçeği ile birlikte çalışma 
yaşında olan ve belirli vasıflara sahip göçmenlerin değerlendirilmesi de gündeme gelmektedir. Hatta 
göçmenler arasından ticaret alanında yeni girişimcilerin çıkması durumunda göç edilen ülkeye de 
çeşitli yönlerden katkı sağlaması söz konusu olacaktır. Bazı Avrupa ülkelerinin ekonomik kriz riski ile 
karşı karşıya kalması durumunda bu riskin aza indirgenmesi yönünde yardımcı olacaktır. Ekonomik 
büyümeyi etkileyen pek çok değişkenin varlığı söz konusu olmakla birlikte işgücü alanında gençlerin 
sayıca azaldığı devletlerde ekonomik büyümenin sağlanması için gençlere ihtiyaç duyulmakta ve yasal 
göçler ile sağlanmaya çalışılmaktadır (Miegel, 2016, s. 1).  

4. Sonuç 

Göç bir insan hakkıdır. İnsanlar hayatlarını sürdürebilmek için; ekonomik ve daha ötesi hayati 
gerekçelerle yurtlarından uzak yahut yakın coğrafyalara süreli yahut sürekli olarak göç edebilme 
hakkına sahiptir. 2010 yılında ortaya çıkan Arap isyanları ile birlikte uluslararası ilişkiler ve insanlık 
tarihi yeni bir göç sınavıyla karşı karşıya kalmıştır. İsyanlar sebebiyle Suriye’de meydana gelen iç savaş 
sonucunda İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze yaşanan en büyük göç akınıyla yüz yüze gelinmiştir. 
2015 yılı itibariyle mülteci statüsüne sahip olabilmek umuduyla Avrupa ülkelerine göç etmeye 
başlamıştır. Göç güzergâhı Libya-İtalya hattından Türkiye-Yunanistan hattına taşınmış ve 2015 
göçünde Avrupa ülkeleri yaklaşık 1 milyon sığınmacıyı karşılamıştır. Bu göç akışında Avrupa’nın iki 
farklı yüz ile karşılaşılmıştır. Avrupalı siyasetçiler ulusal çıkarlar ile Avrupa değerleri arasında ikileme 
düşmüştür. Oysa giderek yaşlanan Avrupa nüfusunun, zaten büyük çoğunluğu genç nüfusa sahip olan 
göçmenleri istihdam piyasasına dahil ederek göç krizini fırsata çevirebilmesi mümkün görülmektedir. 
Nitekim önümüzdeki süreçte yaz aylarının da yaklaşmasıyla göçmenlerin, hedef ülkelere yine son 
derece tehlikeli yöntemlerle kitlesel akınlar gerçekleştireceği kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla 
özellikle Birliğin politikalarına yön veren ana akım Avrupa Birliği üyelerinin göç akışını Birlik içinde 
etkili ve verimli bir şekilde sindirilebilmesi için yıllardır süregelen konvansiyonel göç kanunlarından 
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ziyade, artık göçmen haklarını insani dayanaklarla gözeten pozitif manada radikal kararları gündeme 
getirmesi gerekmektedir. 

Avrupa Birliği’nin 2015 göç krizinde pragmatik bir yaklaşımla göç sahasında kilit ülke konumunda 
bulunan Türkiye’yi nüfus hareketlerinde bir tampon ülke olarak okuduğu görülmektedir. Oysa 2011 
yılında Suriye ve kısmen Irak’tan gelen devasa nüfus hareketleri 

ile yüz yüze gelen Türkiye, kapılarını savaş nedeniyle göç etmek zorunda olan sığınmacılara açarak 
ahlaki bir tutumla insan onurunu gözeten ve takdir edilesi bir tutum sergilemiştir. Dolayısıyla tarihsel, 
kültürel ve stratejik boyutlarıyla uluslararası politika sahnesinde son derece önemli bir devlet olan 
Türkiye Cumhuriyeti, bu coğrafyada hayatlarını sürdürmek zorunda kalan sığınmacıların ihtiyaçlarına 
ivedilikle cevap verebilen kurumlar ve insan merkezli sürdürülebilir yasalarla göç politikalarında çevre 
coğrafyalar için de örnek teşkil edebilecek bir iradeyi hakim kılabilmelidir. 
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BİLDİRİ NO 107: TEACHING MATHEMATICS IN SCHOOL: WHO, WHAT 
AND HOW: THE CASE OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

Anarkul Urdaletova114; Syrgak Kydyraliev115; Kanaiym Kydyralieva116 

Abstract 

This paper is devoted to problems in education in Kyrgyzstan, in particular, problems of teaching 
mathematics. A change in the approach to teaching is an important component of the work on reforming 
the education system of Kyrgyzstan. In order to achieve the goal, we try to answer a number of 
questions: Who to teach? What to teach? How to teach? In our opinion, the applied aspect of 
mathematics should come to the fore in teaching mathematics in school. It is necessary that 
mathematical education prepares students to be able to study the reality around them with the help of 
mathematics. In this paper we discuss problems in teaching mathematics, as well as what we think 
needs to be changed in order to improve the level of mathematical literacy in Kyrgyzstan. 

Key words : teaching mathematics, mathematical literacy, school education 

Jel Codes : C02, I21 

 

OKULDA MATEMATIK ÖĞRETIMI: KIM, NE VE NASIL ÖĞRETILIR: KIRGIZ CUMHURIYETI 
ÖRNEĞI 

Özet 

Bu çalışma Kırgızistan'daki eğitim problemlerine, özellikle matematik öğretim problemlerine 
ayrılmıştır. Kırgızistan eğitim sistemini yeniden şekillendirme çalışmalarının önemli bir bileşeni - 
öğretme yaklaşımında bir değişikliktir. Hedeflerimize ulaşmak için bir takım soruları yanıtlamaya 
çalışıyoruz: Kim öğretilir? Ne öğrenilir? Nasıl öğrenilir? Bizim düşüncemize göre, okulda matematik 
öğretiminde matematiğin uygulamalı yönü ön plana çıkmalıdır. Matematik eğitimi öğrencileri 
matematiğinin yardımıyla çevrelerindeki gerçekliği incelemek için hazırlaması gerekir. Bu makalede 
matematik öğretiminde ortaya çıkan problemler ve, bizim kanaatimize göre, Kırgızistan'da matematik 
bilgi seviyesini geliştirmek için neler değişmesi gerektigi tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : matematik öğretimi, matematik okuryazarlığı, okul eğitimi 

Jel Kodları  : C02, I21 

 

1. Introduction 

In August 2018, the Kyrgyz Republic celebrated the 27th anniversary of its independence. But, 
unfortunately, it is hardly possible to talk about complete independence. The great son of the Turkish 
people, Mustafa Kemal Atatürk, said that complete independence is possible only with economic 
independence. The current state of the economy of Kyrgyzstan and its development do not encourage 
optimism. The value of the gross domestic product (GDP) per capita in the Kyrgyz Republic at the end 
of 2017 was $ 1,130. For comparison, in Turkey this figure is almost 10 times larger, $10,930 (World 
Bank, 2018b). So, in order for a country to become developed, high rates of economic growth are 
required. Can the Kyrgyz Republic show significant economic growth in the foreseeable future? There 
are arguments for and against it. 

Among the factors that can contribute to the economic development of the country, economists name 
the following: a good geographical position of the country on the Silk Road, in particular, the possibility 
to be an intermediary in trade between China and Russia; rich hydro resources; a variety of natural 
resources, including gold deposits. The largest of the gold deposits is Kumtor, which makes about 10% 
of the country's GDP. 
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However, it is known that the level of education is the country's most significant resource. According 
to the results of research by the Organization for Economic Assistance and Development (World Bank, 
2014), there is a direct relationship between poverty and the level of education. For example, the level 
of poverty among people with secondary vocational education is 12%, while it is 22% among people 
with general secondary education, 25% among people with primary education, and 31% among people 
with no education. 

Because of the legacy of the Soviet Union, Kyrgyzstan has a fully literate population. Most of the 
population speaks two languages: Russian and Kyrgyz, while quite a few speak three or more 
languages. However, unfortunately, many experts note a decline in the general level of knowledge of 
the population, especially among children of school age. A World Bank report (2014) devoted to a 
review of the state of education in Kyrgyzstan, stated in the section “Main problems and issues” that 
“In the Kyrgyz Republic in recent years there has been a rapid increase in government spending on 
education, but the sector remains prone to a number of problems. Cost effectiveness in the education 
system is low. The lack of investment in the necessary teaching materials contributes to the poor quality 
of education: more than 80% of 15-year-old students were rated “functionally illiterate” in the PISA117 
assessment for 2009, and the Kyrgyz and Uzbek language school students had a 40% higher chance of 
being below that threshold level than their Russian-speaking colleagues. Moreover, the academic 
performance of 15-year-olds in such subjects as mathematics and science is also very low in regional 
comparison. In terms of their performance, students in the Kyrgyz Republic are six months behind 
Tamil Nadu (India) - a state with about the same social and economic conditions - and several years 
behind other countries of Central Asia and the Caucasus. Negative factors affecting the level of 
education include, in particular, overloaded curricula and the use of outdated teaching and learning 
methods. The priority is to use more effective learning strategies. This conclusion is not exclusive and 
is not limited to the Kyrgyz Republic: it was found that learning strategies are important for student 
achievement in each educational system that participated in PISA. ” 

In 2013, the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic, with financial support from the 
World Bank, launched a project to develop new standards and training programs for schools of 
Kyrgyzstan, and also selected authors to develop materials and write educational materials that meet 
the new standards. As a result of this competition, the authors of this article were given the opportunity 
to create new educational materials in mathematics for 5th and 6th grades. They were written, tested in 
schools and adopted in 2018 as primary teaching materials for 5th and 6th grades in schools of 
Kyrgyzstan in all languages of instruction, namely, in Kyrgyz, Russian, Uzbek and Tajik. 

At the beginning of the space era, the successful launch of the first artificial satellite of the Earth and the 
triumphal flight of Yuri Gagarin demonstrated the superiority of the Soviet Union. Let’s mention that 
the space bureau of the Space Research Institute, which in those days worked in the capital of 
Kyrgyzstan, contributed to these achievements. As a very reasonable response to these successes of 
Soviet science, at the initiative of President Kennedy in the United States a school education reform was 
carried out. The most important part of this reform was the STEM program: S - science, T - technology, 
E - engineering, M - mathematics. 

Subsequent successes of the United States in space prove that this program has achieved its goal. 
Teachers of mathematics can proudly notice that their subject in the STEM program is named as 
equivalent to all other natural and engineering sciences. 

Another equally impressive testimony of the importance of mathematics is the hearing in the British 
Parliament, during which it was said that a decline in the level of mathematical education is a threat to 
the national security of the United Kingdom. 

Currently an important part of the work on reforming the education system of Kyrgyzstan is changing 
the approach to teaching, in particular to teaching mathematics. It is necessary to improve the 
effectiveness of teaching. Indeed, in terms of the cost of education, the Kyrgyz Republic almost 

                                                        
117 PISA (Program for International Student Assessment) assesses 15-year-old students' reading, mathematics, and science 

literacy in different countries of the world every three years. The Kyrgyz Republic participated in the PISA assessment in 2006 
and 2009, but did not participate in 2012. 
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corresponds to the best world standards (World Bank, 2018a). For example, in Kyrgyzstan, there are 25 
students per teacher in primary school and 11 students per teacher in high school. For comparison, in 
Japan, the corresponding numbers are 16 and 11; in Turkey 18 and 18; in the USA 14 and 15; in Germany 
12 and 12; in Finland 13 and 13. 

Following parts of our paper are devoted to some aspects relating to new approaches to teaching 
mathematics in schools of Kyrgyzstan. There are several texts of mathematical problems with 
explanations. 

2. Who, What and How to Teach? 

We start with the words of the great mathematician George Pólya “The teacher who wishes to serve 
equally all his students, future users and nonusers of mathematics, should teach problem solving so 
that it is about one-third mathematics and two-thirds common sense.“ 

So we teach math. In order to do this well, we first need to try to find the answer to the question: “Who 
has good mathematical knowledge?” This question can be addressed to you and the people around you. 
Most likely, it will be said that it is a person who knows how to count well. But this is wrong! This is an 
outdated point of view that does not correspond to the realities of modern times. Of course, we need to 
work on developing students' computational skills. (Unfortunately, at present, the process of teaching 
mathematics at school is largely aimed at just that). But, whatever we do, calculators and computers 
calculate much faster. Therefore, it is necessary to revise views on the goals of mathematical education. 
It should be noted that in the process of development humanity is constantly facing similar problems. 
Interesting fact: in medieval Europe there was a degree in Master of Division. And we might assume 
that many of these masters were opposed to the introduction of a positional decimal number recording 
system, which made the division a fairly simple operation. If desired, here you can find analogies with 
the opposition to the use of calculators in mathematics lessons. 

In Kyrgyzstan, starting this year, new mathematics textbooks are being introduced. In order to give an 
idea about them, we present a part from the Introduction to the textbook of mathematics for the 5th 
grade (Kydyraliev, Urdaletova, & Daiyrbekova, 2018). 

Do not believe those who say that mathematics is a boring science, that mathematics is only formulas, 
formulas,…, formulas. First of all, in the process of studying mathematics we would like to develop the 
ability to think, so that our students would not be like the hero of the following anecdote: 

Father: I had ten apples, I ate two. How many apples are left? 

Son: I do not know. At school we solve problems only with pears. 

Proper mathematics is not only useful, but also interesting. Some people might think that mathematics 
is only problems of the following type: 

Problem 1 

Find the number that, when divided by 4 and 5, gives the remainder 1, and is completely divided by 7. 

You can have fun studying math using interesting formulations. Plato said: ““Do not train a child to 
learn by force or harshness; but direct them to it by what amuses their minds. " Following Plato, the 
above problem can be reformulated: 

Problem 2 

The students decided to hold a math competition. When they formed teams of 4 people, 1 student remained without 
a team. Therefore, they decided to form teams of 5 people, but 1 student remained without a team again. And only 
when they formed teams consisting of 7 people, there were several complete teams. How many students were going 
to take part in the competition? 

When teaching mathematics, it will also be interesting to use tasks with characters that are familiar to 
children from fairy tales, movies, and literature. 

Problem 3 
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Apendi learns that the money-lender took the last cow from the poor widow for her debts and decides to punish 
him. 

One night, the money-lender sits by the window and hears the passing Apendi saying: "Lord, send me one hundred 
gold coins, if there is less, I will not take it." The money-lender becomes interested. He puts his dinars in the bag 
and throws it on the street at the feet of the Apendi. Apendi picks up the bag, counts the dinars and says: “Thank 
you, Lord! You fulfilled my request. Dinars and a silk bag that costs several dirhams make up exactly one hundred 
gold coins.” After that, Apendi quickly disappears, and the astonished money-lender remains sitting by the 
window with his mouth open. Determine how many dinars are in the bag, if it is known that 7 gold coins were 
given per dinar, and 4 gold coins were given per dirham. 

If you think a little, you will find the right answer. 

In order to achieve the goals in any field, you need to try to put and correctly answer a number of 
questions. So, according to the Nobel Prize winner in economics Paul Samuelson, the economy must 
constantly answer the questions: What to produce? How to produce? For whom to produce? 

Let's try to state similar questions in relation to teaching mathematics. 

We offer the following questions: Who to teach? What to teach? How to teach? 

Let’s elaborate these questions. 

2.1. Who to teach? 

You can say: "What nonsense? It is necessary to teach everyone. Of course, mathematics should be 
taught to all students of schools, but at the same time it is necessary to identify the main target group. 
Until now, in our opinion, teaching mathematics in schools of Kyrgyzstan was aimed at training future 
mathematicians. This, of course, is good, but it is known that of the total number of school graduates, 
in the future less than 1% of students become mathematicians. That is, in mathematics lessons in school 
we are trying to teach more than 99% of students what they really do not need in later life. Our students 
are thinking individuals. All the time they, perhaps not out loud, ask the right question: "Why do I need 
it?”  Therefore, what we teach in our classes should convince them that they need this knowledge and 
skills. Therefore, it is necessary to change priorities and focus on consumers of mathematical 
knowledge. The expression “Mathematics is the queen of sciences!” Should be supplemented, and it 
should sound like this: “Mathematics is the queen and the servant of sciences!”. The great scientist 
Galileo Galilei said that mathematics is the language spoken by all sciences. 

So, the applied aspect of mathematics should come to the fore. It is necessary to constantly demonstrate 
to students how mathematical knowledge contributes to solving problems in their surroundings, in 
other fields of knowledge and science. In other words, it is necessary for mathematics education to meet 
the needs of all students. And those who see themselves as mathematicians in the future (they are less 
than 1%, hopefully there will be more of them), can learn more with additional assignments, in math 
clubs and elective classes.  

2.2. What to teach? 

The answer to this question is determined by the answer to the first question. Emphasis should be 
placed on applied issues. It is necessary to review the material that is taught in school. And regardless 
of whether we like it or not, we need to prepare students for life in the reality around us. In math classes 
it is necessary to teach to determine the amount of profit in the simplest conditions, to understand the 
effect of time on cash flows, to use probability and statistical methods. To do this, the following topics 
should appear in the school curriculum: Profit Area, Introduction to Linear Programming, Financial 
Mathematics, Fundamentals of Statistics and Probability Theory.  

The PISA study is a monitoring study, it allows to identify and compare the changes taking place in 
education systems in different countries and evaluate the effectiveness of strategic decisions in the field 
of education. In many countries, the results of this study are followed with the same interest with which 
they watch the performance of the national team at the Olympics. Monitoring the quality of school 
education in PISA is carried out in four main areas: reading literacy, mathematics literacy, scientific 
literacy and computer literacy. In 2015, 70 countries participated in PISA. Along with previously known 
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methods of testing, a study of financial literacy was conducted. Of course, all this is good and right, 
skeptical colleagues will say. But where can we find time for all of it? Moreover, recently the voices of 
those who speak about the overload of our students, about the need to reduce hours, have been loudly 
heard. This is a solvable problem. It is necessary to overcome the inertia of thinking and critically review 
the content of mathematical courses. The main question should be: “Where does it apply? Why does 
one need to know it? ” 

So what should we teach in mathematics lessons?  

Our students should learn: 

- To get maximum useful information from available data. 

- To achieve the desired result, using minimum effort and resources. 

Let's consider a standard school problem (Kydyraliev et al., 2018). 

Problem 4 

Two boys are exercising, running a track between "Start" and "Finish". They start running simultaneously from 
each of these points towards each other, reach the opposite point and immediately turn back. One of them runs at 
a speed of 200 meters per minute, and the other at 160 meters per minute. After 4 minutes, they meet for the second 
time. How long after the start of their run do they meet for the first time? 

Have students guess the solution. Almost certainly the answer will be: 2 minutes. This is where the 
“false tip” is triggered: if after 4 minutes they meet for the second time, then they need half of that time 
before the first meeting. 

After that, you can show an error in this reasoning and lead to the correct solution. To do this, call two 
students to the blackboard, call them "travelers" and ask them to stand at opposite walls. Then we will 
invite them to walk towards each other. When they meet, don’t stop them, let them reach the wall, turn 
around and go back. When they meet again, they need to be stopped. Ask the students the following 
questions: “How many times did they go from wall to wall before the first meeting, in total?” And “How 
many times did they go from wall to wall until the second meeting, in total?” If necessary, you can ask 
selected students to repeat this experiment. 

As a result, students should make sure that by the time of the first meeting the “travelers” will walk the 
distance from wall to wall once, and by the time of the second meeting - three times. 

Therefore, returning to the task if the second meeting takes place after 4 minutes = 240 seconds, the first 
meeting does after 240/3 = 80 seconds = 1 minute 20 seconds = 4/3 minutes. 

This part of the lesson includes the essential components of a successful lesson: interactivity and 
visibility. 

At this moment, on the one hand, the solution of the problem is completed - we answered the question. 
(Obtained the result using minimum effort.) On the other hand, analyzing the conditions of the problem 
and the solution, we find that there are data that are not used in solving the problem: the speed of the 
boys. You can limit yourself to stating this fact, or it will be more productive to suggest how you can 
use this data. Quite an obvious answer is that this data allows us to determine the distance between the 
“Start” and “Finish”. Since the joint speed of the boys is 200 + 160 = 360 meters per minute, and they 
overcome the distance between the “Start” and “Finish” (meet) in 4/3 minutes, this distance is 360 (4/3) 
= 480 meters . (Got  maximum useful information based on the data in the problem statement.) 

2.3 How to teach? 

Of course, the answer to this question is closely related to the answers to previous questions. It is 
necessary to learn to use mathematical methods for solving problems describing the surrounding 
reality. Students should see that mathematics can help with almost all problems. It is appropriate to 
recall that, according to the rules, the Nobel Prize for scientific achievements in the field of mathematics 
is not awarded. At the same time, quite a few mathematicians are winners of this prize. The fact is that 
the skillful use of mathematical methods helped them to get the Nobel Prize in Economics. So, we are 
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convinced that the school should teach the course of mathematics, which helps students to master the 
best tool for learning the surrounding reality. A mathematics problem should be formulated using 
mathematical symbols, and then presented as a mathematical model of the problem from the 
environment surrounding people. In the process of mastering this tool, students will develop clarity of 
thinking, logic, attention and mental agility. 

Probably, one can talk endlessly about the methods of successfully conducting a lesson. There is no 
doubt the need for skillful involvement of students - interactivity. It is necessary to encourage 
independence. From the point of view of correct pedagogy, a well-known proverb should sound like 
this: “It’s better to see once than to hear ten times, it’s better to do it yourself once than to see how others 
do it ten times”. 

For example, when discussing the materials of the new textbook of mathematics for the 6th grade, some 
colleagues were dissatisfied by the proposal to study the simplest systems of linear equations in the 6th 
grade. But, if you think about it, tasks on this topic are actually found already in the 1st grade. 

Problem 5 

Around the house there are 7 three-wheeled and two-wheeled bicycles. Faina counts there are 18 wheels. How 
many two-wheeled bicycles are there? 

We would like to share a wonderful approach to solving this and similar problems, which we learned 
in the book “Non-Standard Problems in Mathematics In the 1st Grade” by G. G. Levitas. It is proposed 
to draw bikes like this:  

 

If you or your students quickly draw something that looks more like bicycles, feel free. So, we draw 7 
two-wheeled bicycles. They have 14 wheels. Accordingly, we have 18 - 14 = 4 wheels left. Therefore, we 
draw one additional wheel for four bicycles and see the answer: 3 two-wheeled bicycles. 

We think that first graders, and especially sixth graders, will understand this. 

Well, if we talk about the system of equations in this problem, the system looks like this: 

 

7,

2 3 18,

x y

x y

+ =


+ =  where x is the number of two-wheeled bicycles, and y is the number of three-wheeled 
bicycles. 

From here, x=3, y=4. 

Another important point is the level of strictness in presentation of the material. Sometimes there is a 
trade-off between strictness and clarity. We believe that in the case of a school textbook, clarity should 
be preferred. 

3. Conclusion 

Kyrgyzstan cannot become a rich and completely independent country unless it achieves a high level 
of literacy and education. According to research by the Organization for Economic Assistance and 
Development, education remains a powerful asset for poverty reduction. In the first decade of the new 
millennium, the economic return from education in the world has not weakened. It is noted that the 
level of poverty in the world since 2001 has significantly decreased. In particular, the level of extreme 
poverty decreased from 56% in 2001 to 33.7% in 2010, in 2012 this level was 38%. It is noted that there is 
a strong correlation between poverty and education: the higher the level of education, the lower the 
level of poverty. 

 The level of mathematical literacy is one of the main indicators of the level of education. At present, 
this parameter in Kyrgyzstan among 15-year-old schoolchildren is at a very low level. The negative 
factors affecting the level of education include, according to PISA estimates, in particular overloaded 
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curricula and the use of outdated teaching and learning methods. The priority is to use more effective 
learning strategies. This conclusion is not exclusive and is not limited to the Kyrgyz Republic. It was 
found that learning strategies are important for student achievement in each educational system that 
participated in the PISA. Therefore, we put the questions: Who to teach? What to teach? How to teach?  

We are convinced that the answer to the question “Who to teach?” is: In school, everyone needs to study 
math. Everyone should study the mathematics course, in which various branches should be closely 
intertwined, helping students to master the best mathematics tools for learning about the surrounding 
reality. And only a part of students, those who plan to connect their future life and profession with 
mathematics, should attend advanced mathematics courses in addition to math clubs. 

The answer to the question “What to teach?” is determined by the answer to the first question. Emphasis 
should be placed on applied issues. It is necessary to review the material that is taught in school. It is 
necessary to prepare students for life in the reality around us, teaching them to build the simplest 
mathematical models of surrounding processes, teach them to make decisions using mathematical 
methods and calculations. In mathematics lessons, one must learn to determine the amount of profit in 
the simplest conditions, to understand the effect of time on cash flows, to use probabilistic and statistical 
methods. 

The answer to the question “How to teach?”, we believe, is this: the school should teach the mathematics 
course, which helps students master the best tool for learning about real life, the language of all sciences, 
mathematics. A mathematics problem must be formulated using mathematical symbols, and then 
presented as a mathematical model of the problem from the reality. In the process of mastering this tool, 
students will develop clarity of thinking, logic, attention and mental agility. And there is no doubt in 
the need for skillful involvement of students in the learning process - interactivity. It is necessary to 
encourage independence. 
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BİLDİRİ NO 108: MAGIC SQUARES AND PRINCIPLES OF THEIR 
CONSTRUCTİON 

Syrgak Kydyraliev118; Anarkul Urdaletova119; Kanaiym Kydyralieva120 

Abstract 

 In this paper, we describe several general methods for constructing magic squares. A magic square is a 
square table where the sum of the numbers in each column, in each row and on both main diagonals is 
the same. We consider the general principles by which, having a magic square, one can construct an 
infinite number of other magic squares. We present algorithms for constructing magic squares of any 
odd order, as well as even orders of the 4n order. We show that to build an infinite number of magic 
squares, it is enough to rely on several squares filled with members of an arithmetic progression. 
Key words : magic squares, arithmetic progression 
Jel Codes : C6 
 

SİHİRLİ KARELER VE YAPILARININ PRENSİPLERİ 

Özet 

Bu makalede sihirli kareler inşa etmek için bazı genel yöntemlerden bahsediliyor. Sihirli kare, her 
satırdaki, her sütundeki ve her iki ana köşegende bulunan sayıların toplamının aynı olduğu bir kare 
tablodur. Sihirli bir kareye dayanıp, sonsuz sayıda başka sihirli kareler oluşturabilecek genel 
prensiplerinden bahsediliyor. Istediğimiz tek olçülü ve 4n çift olçülü sihirli karelerinin inşa edilecek 
algoritmaları gösteriliyor. Sonsuz sayıda sihirli kareler inşa etmek için aritmetik dizilerdin üyelerinen 
oluşan birkaç kareye dayanmanın yeterli olduğu ispat ediliyor. 
Anahtar Kelimeler : sihirli kareler, aritmetik ilerleme 

Jel Kodları  : C6 
 

1. Introduction  

A numerical square table is the magic square, if the sum of the numbers in each column, each row and 
on both main diagonals is always the same. 

“I don’t know anything more beautiful in arithmetic than these numbers, called by some planetary and 
magic by others”, the famous French mathematician Pierre de Fermat wrote about the numbers of the 
magic square. 

In ancient times, magic squares were highly respected and men attributed to them various mystical 
properties. Historians say that before embarking on a dangerous business, such squares with magical 
purposes were drawn on a piece of paper and eaten. The same dish was offered as a panacea for all 
diseases. Ancient men believed that the magic square engraved on silver protects against the plague. 

2. Magic Squares of the Third Order 

As an example, we will give a magic square with prime numbers: 

47 113 17 
29 59 89 
101 5 71 

In this case, the magic sum is 

47 + 113 + 17 = 47 + 29 + 101 = … = 47 + 59 + 71 = 177. 

Now we are going to point out the general principles for constructing magic squares of the third order. 

Let's start with the simplest square filled by 9 numbers: 0, 1, ..., 8. 

                                                        
118 American University of Central Asia, 00996559944188, kydyraliev_s@auca.kg 
119 Kyrgyz-Turkish Manas University, 00996558844088, urdaletova.anarkul@gmail.com 
120 American University of Central Asia, 00996779344168, kanaiym.k@gmail.com 
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The sum of the members of this, the simplest arithmetic progression is equal to 36. Therefore, the sum 
of the numbers in each row, column and, consequently, the diagonal must be equal to 12. 

We show that 0 cannot stand in the center of a magic square. So, if 0 is in the center, on one of the 
neighboring cells should have 1: 

1   

 0  
   

Then, in order for the sum of the corresponding three to be equal to 12, you need to add 11. But we are 
building the table by numbers, which not exceeding 8. 

Also, neither 1, nor 2, nor 3 can stand in the center, since one of the neighboring cells should be 0. 
Complementing such a pair of digits up to 12, we must use a number greater than 8. For example, 

0   

 3  
  9 

 Similarly, it can be shown that neither 5, 6, 7 nor 8 can stand in the center. The fact is that any 
pair of these numbers, which includes the figure 8, exceeds the required amount - the number 12. So, in 
the center there should be only 4.  

Now we will show that the number 8 should not be in the corner. If it stands there, then 

0   
 4  
  8 

In order to get the required amount - the number 12, in the same line with 8 should be 1 and 3. 
Accordingly, the number 2 and something more than 4 remain for the column. And this violates the 
magic of the table. So, 8 is not in the corner.  

 8  
 4  

 0  

With the same success, the number 8 can be put in one of the other three non-corner points. 

The number 12 in the first line is obtained only if with 8 be 1 and 3: 

1 8 3 
 4  
 0  

Here we also note that 1 and 3 can be swapped. 

From this point on, the magic square is uniquely defined. We will get it by completing the existing pairs 
to triples with a sum of 12: 

1 8 3 
 4  

5 0 7 

Finally, 

1 8 3 
6 4 2 
5 0 7 

 From the comments made above, it follows that the square will remain magical if rotated by 90 degrees. 
For example: 
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3 2 7  7 0 5 

8 4 0  2 4 6 
1 6 5  3 8 1 

The same will happen if the table is symmetrically reflected relative to one of the diagonals, for 
example 

1 8 3  1 6 5 
6 4 2  8 4 0 
5 0 7  3 2 7 

or the second row, or the second column. For example: 

1 8 3  5 0 7 
6 4 2  6 4 2 
5 0 7  1 8 3 

It is clear that the magic square will remain magic if all the elements of the table are multiplied by the 
same number. For example: 

1∙5 = 5 8∙5 = 40 3∙5 = 15  1∙d = d 8d 3d 
6∙5 = 30 4∙5 = 20 2∙5 = 10  6d 4d 2d 

5∙5 = 25 0∙5 = 0 7∙5 = 35  5d 0∙d = 0 7d 

With the same success, magic will be preserved if the same number is added to all the numbers in the 
magic square. For example: 

5 + 17 =22 40+17 =57 15+17 =32  а0 + d а0 + 8d а0 + 3d 
30+ 17=47 20+17 =37 10+17 =27  а0 + 6d а0 + 4d а0 + 2d 
25+17 =42 0+ 17 =17 35+17 =52  а0 + 5d а0 а0 + 7d 

Summarizing the observations, we can get the following interesting result: 

If there is a magic square, then the members of the arithmetic table with numbers equal to the numbers 
of the table, standing in the appropriate places, form a magic square. For example, the previous magic 
square allows you to present such a magic square: 

а22 = а0 + 22d а57 = а0 + 57d а32 = а0 + 32d 
а47 = а0 + 47d а37 = а0 + 37d а27 = а0 + 27d 

а42 = а0 + 42d а17 = а0 + 17d а52 = а0 + 52d 

Taking specific values, for example а0 = 130,  d = -2, we get a numeric magic square: 

а22 = 130 – 44 = 86 а57 = 130 – 114 = 16 а32 = 130 – 64 = 66 
а47 = 130 – 94 = 36 а37 = 130 – 74 = 56 а27 = 130 – 54 = 76 
а42 = 130 – 84 = 46 а17 = 130 – 34 = 96 а52 = 130 – 104 = 26 

All the magic squares that we considered in this paper are filled with 9 numbers, which are consecutive 
members of an arithmetic progression. This begs the question: "Are there any other magic squares?" To 
answer this question, let's turn to one of the most ancient magical squares that have come down to us - 
the ancient Chinese table Lo Shu (2,200 years BC): 

4 9 2 
3 5 7 
8 1 6 

In this magic square, the sum of the numbers in each row, column and diagonal is 15. According to one 
legend, Lo Shu's pattern was a pattern of connected black and white dots, adorning the shell of a huge 
sacred tortoise that emerged from the waters of the Yellow River. Such a magic square was a symbol of 
great importance among the ancient Chinese. The number 5 in the middle meant earth, and fire (2 and 
7), water (1 and 6), wood (3 and 8), metal (4 and 9) were located in strict balance around it. Let write the 
numbers of the Lo Shu table in ascending order, breaking up into 3 groups: 1,  2,  3,         4,  5,  6,       7,  
8,  9. 

Referring to the table Lo Shu, we note that in each row and each column there is exactly one number 
from each group. For example, in the third row: the first number is 8 from the third group, the second 
number 1 is from the first, the third number is 6 from the second. 
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The same situation takes place on one of the diagonals: there are numbers 8, 5, 2. And only on the other 
diagonal this pattern is broken — numbers from the second group are on it: numbers 4, 5, 6. This 
exception allows us to formulate a new, very interesting and important rule: 

Consider a magic square made up of consecutive members of an arithmetic progression. If from each number 
included in the first group of numbers the same number is subtracted and to each number included in the third 
group of numbers, the same number is added, then another magic square with the same magic amount is obtained.  

Let's check this rule by taking the number 5. 

4 9 + 5 = 14 2 – 5 = -3 
3 – 5 = -2 5 7 + 5 = 12 
8 + 5 = 13 1 – 5 = -4 6 

Let us verify the validity of the rule for the case of an arbitrary arithmetic progression: 
а0 + d - А а0 + 8d + А а0 + 3d 

а0 + 6d + А а0 + 4d а0 + 2d - А 
а0 + 5d а0 - А а0 + 7d + А 

It should be noted that the number A may be negative. Let's give an example: 
21 + 15 = 36 49 - 15 = 34 29 
41- 15 = 26 33 25 + 15 = 40 

37 17 + 15 = 32 45 - 15 = 30 

It is clear that as a result of subtraction and addition, the initial arithmetic progression will be broken 
down into three mini-progression: 1) (а0 – А);  (а0 – А) + d;  (а0  – А) + 2d, 

2) а0 + 3d;  а0 + 4d;  а0 + 5d      и    3) (а0 + А) + 6d;  (а0  + А) + 7d;  (а0 + А) + 8d. 

At the same time, the corresponding members of these mini-progresses, in turn, form arithmetic 
progressions: 

1) (а0 – А);  а0 + 3d = (а0 – А) + (А + 3d);     (а0  + А) + 6d = (а0 – А) + 2(А + 3d), 

2) (а0 –А) + d = (а0 – А + d);  а0 + 4d = (а0 –А + d) + (А + 3d);   

(а0 + А) + 7d = (а0 –А + d) + 2(А + 3d),   

3) (а0 –А) + 2d = (а0 –А+ 2d);   а0 + 5d =(а0 –А+ 2d) + (А + 3d);   

(а0 + А) + 8d =(а0 –А+ 2d) +2(А + 3d).  

So, we have shown how, having a magic square, you can build an infinite number of other magic 
squares. Next, we present algorithms for constructing magic squares of various orders. 

The method that will now be presented is remarkable in that it allows us to construct a magic square of 
any odd order. 

The presentation of the method will begin with a table of the third order.  

At first, construct a numeric “diamond”: 

  1   
 4  2  

7  5  3 
 8  6  

  9   

 Now the numbers that are outside the 3x3 table will be entered into this table, “parallelly moving 
through the center of the table to the nearest free cell”: 

4 9 2 

3 5 7 
8 1 6 

It is easy to make sure that the construction of magic squares by “subtraction and addition” becomes 
quite simple when using a numerical “diamond”. 
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Example: 

  1 - 7 = -6   
 4  2 - 7 = -5  

7 + 7 = 14  5  3 - 7 = -4 

 8 + 7 = 15  6  
  9 + 7 = 16   

From here 
4 16 -5 

-4 5 14 
15 -6 6 

Problem 

Build a magic square containing the numbers: 4, 11, ... 21. 

Solution 

There are a lot of such tables. As mentioned above, there should be three mini-progresses, the 
corresponding members of which also form three-member progression. 

For example, 4,  7,  10;    11,  14,  17;     18,  21,  24. Then,  

  4   
 11  7  

18  14  10 

 21  17  

  24   

Consequently,   

11 24 7 
10 14 18 
21 4 17 

Just like a table of order 3, we can build a table of order 5: 

    1     
   6  2    
  11  7  3   

 16  12  8  4  
21  17  13  9  5 
 22  18  14  10  
  23  19  15   

   24  20    
    25     

Now the numbers that are outside the 5x5 table, as in previous case, we enter in this table, “parallelly 
moving through the center of the table to the nearest free cell”: 

113 245 72 204 31 

41 123 255 82 164 
174 51 133 215 92 

102 184 11 143 225 
235 62 194 21 153 

We think that you guessed what means the indices at the numbers. So, the members of an arithmetic 
progression that fill the magic square can be divided into five groups:1;  2;  3;  4;  5,      6;  7;  8;  9;  10,     
11;  12;  13;  14;  15,      16;  17;  18;  19;  20       и  21;  22;  23;  24;  25. In this case, in each column, each row 
and on one diagonal there will be one element from each group. And only on another diagonal there 
are only elements from the third group. Therefore, adding (or subtracting) to the numbers of one group 
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the same number so that the sum of the added and subtracted numbers is zero, we get another magic 
square with the original magic sum. 

For example, let's subtract the number 1 from the numbers in the first group, the number 2 in the second 
group, the number 4 in the fourth, and add 7 to the numbers in the fifth group: 

(Because, 1 + 2 + 4 = 7): 

113 245 + 7 =  31 72  – 2 = 5 204  – 4 = 16 31 – 1 = 2 
41 – 1 = 3 123 255   + 7 = 32 82  – 2 = 6 164  – 4 = 12 

174  – 4 = 13 51 – 1 = 4 133 215   + 7 = 28 92  – 2 = 7 
102  – 2 = 8 184  – 4 = 14 11 – 1 = 0 143 225   + 7 = 29 

235  + 7 = 30 62  – 2 = 4 194  – 4 = 15 21 – 1 = 1 153 

Acting in the same way, you can build a magic square of any odd order, such that in each column, each 
row and on one diagonal there will be one element from each group (the number of elements in the 
group is equal to the order of the table), and only on another diagonal are the elements from middle 
group. 

Further, having one magic square, as was shown earlier, using terms of an arithmetic progression, as 
well as “adding and subtracting”, it’s possible construct as many magic squares of the same order as 
desired. 

3. Magic Squares of Order 4n 

Now, we show how to construct magic squares of order 4n, where n is a positive integer. 

In order to create a fourth-order magic table, we use the “direct” and “reverse” tables: 

1 2 3 4  16 15 14 13 
5 6 7 8  12 11 10 9 

9 10 11 12  8 7 6 5 
13 14 15 16  4 3 2 1 

Now, in the “straight” table, leave the numbers on the diagonals and delete the rest: 

1   4 
 6 7  

 10 11  
13   16 

Then we fill the cleaned cells with the numbers from the corresponding cells of the "inverse" table: 

1 15 14 4 

12 6 7 9 
8 10 11 5 
13 3 2 16 

It is not difficult to make sure that we get a magic square with the sum of 34. 

We do not know who owns this wonderful way of making a magic table. In this case, we can only 
admire! 

In the same way as for tables of the third order, it can be shown that if instead of the numbers of the 
magic square we insert members of an arithmetic progression, then we will get another magic square. 
For example, if а0 = -25;  d = 7: 

-25 + 1∙7 = -18 -25 + 15∙7 = 80 -25 + 14∙7 = 73 -25 + 4∙7 = 3 

-25 + 12∙7 = 59 -25 + 6∙7 = 17 -25 + 7∙7 = 24 -25 + 9∙7 = 38 
-25 + 8∙7 = 31 -25 + 10∙7 = 45 -25 + 11∙7 = 52 -25 + 5∙7 = 10 
-25 + 13∙7 = 66 -25 + 3∙7 = -4 -25 + 2∙7 = -11 -25 + 16∙7 = 87 

get a magic square with the sum of 138. 

You can repeat the process by taking the resulting numbers as the numbers of the terms of another 
arithmetic progression and get the next series of magic squares. 
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It is clear that the magic of squares of order 4 will not change as a result of some rotations and symmetric 
transformations of the table. 

In particular, on this way you can get another famous magic square. This is a 4 × 4 magic square depicted 
in an engraving by the one of the greatest representatives of the Western European Renaissance, 
German artist Albrecht Dürer “Melancholy I”: 

16 3 2 13 
5 10 11 8 

9 6 7 12 
4 15 14 1 

Two middle numbers in the bottom row indicate the date of the engraving (1514). The sum of numbers 
on any horizontal, vertical and diagonal is 34. This sum also occurs in all 2 × 2 corner squares, in the 
central square (10 + 11 + 6 + 7), in a square of corner cells (16 + 13 + 4 + 1 ), in the squares constructed 
by the “knight's move” (2 + 12 + 15 + 5 and 3 + 8 + 14 + 9), at the vertices of the rectangles parallel to 
the diagonals (2 + 8 + 15 + 9 and 3 + 12 + 14 + 5), in the rectangles formed by pairs of middle cells on 
opposite sides (3 + 2 + 15 + 14 and 5 + 8 + 9 + 12). Most of the additional symmetries are due to the fact 
that the sum of any two centrally symmetrically arranged numbers is 17. 

In order to move away from the arithmetic progression, again, you can act as in the case of tables of the 
third order. We divide the numbers of the arithmetic progression filling the magic square into four 
groups: 1, 2, 3, 4;   5, 6, 7, 8;    9, 10, 11, 12 and 13, 14, 15, 16, and use the group number as an index: 

11 154 144 41 

123 62 72 93 
82 103 113 52 

134 31 21 164 

As a result, we find that in each column and on each of the two diagonals there is one element from 
each group of table elements. In the first and fourth lines there are elements of groups with the same 
numbers, in the second and third lines - the same. Therefore, in order to preserve the magic of the 
square, it is necessary to “balance” the elements of these lines in pairs. For example, let's add 20 to the 
elements of the first group, and subtract 20 from the elements of the fourth group, respectively. 

At the same time, we add 30 elements to the elements of the second group, and subtract 30 from the 
elements of the third group, respectively. It remains to make sure that the magic square is obtained: 

11 + 20 = 21 154  - 20 = 5 144 - 20 = -6 41 + 20 = 24 
123 - 30 = -18 62 + 30 = 36 72 + 30 = 37 93 - 30 = -21 

82 + 30 = 38 103 - 30 = -20 113 - 30 = -19 52 + 30 = 35 
134 - 20 = -7 31 + 20 = 23 21 + 20 = 22 164 - 20 = -4 

The admiration for the above method of constructing a table of order 4 increases from the fact that it 
allows you to make a magic square for any order 4n, where n is a natural number. 

Moreover, based on the described method of constructing magic squares for order 4n, it is possible to 
construct magic squares of order 4n + 2. We will talk about this another time. 

It is worth saying that there are other methods for constructing magic squares. You can learn about 
them by referring to the relevant mathematical literature. We wish you success! 

Conclusion 

We described several general methods for constructing magic squares. We considered general 
principles by which, having a magic square, one can construct an infinite number of other magic 
squares. We present algorithms for constructing magic squares of any odd order, as well as even orders 
of the 4n order. We show that to build an infinite number of magic squares, it is enough to rely on 
several squares filled with members of an arithmetic progression. 
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BİLDİRİ NO 109: OKUL YÖNETİCİLERİNİN PROGRAM OKURYAZARLIK 
DURUMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR 

ÇALIŞMA121 
Dr. Öğr. Üyesi Veda YAR YILDIRIM122; Dr. Öğr. Üyesi Fevzi DURSUN123 

Özet 

Araştırma “Okul Yöneticilerinin Program Okuryazarlıklarına Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim 
Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” isimli doktora tez çalışmasının ihtiyaç analizi 
aşamasının bir bölümünü içermektedir. Bu çalışmanın amacı öğretim programlarının uygulanmasında 
okul yöneticilerinin bilgi, beceri ve tutum düzeylerine nitel bir analizle bakmak, ihtiyacı ortaya 
koymaktır. Araştırma, konusu, amacı, eğitim bilimleri sürecine katkısı ve yönetici yetiştirme alanına 
katkı sunması bakımından önemli görülmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu okullarda uygulanan 
öğretim programlarının uygulama sürecinde okul yöneticilerini değerlendirmek üzere hazırlanan yarı 
yapılandırılmış nitel görüşme formuyla yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirildiği öğretmenler 
oluşturmaktadır. Bu çalışma grubunun oluşmasında maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemi 
kullanılmıştır ve 16 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Öğretmen görüşme formları nitel araştırma 
yaklaşımı doğrultusunda hazırlanmıştır. Görüşlerin incelenmesinde nitel araştırma analizi programı 
MAXQDA-12 kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin program konusunda bilgi 
sahibi olmaları, kendilerini geliştirmeleri, öğretim programları konusunda hizmet içi eğitim almaları 
gerektiği ortaya çıkmıştır.   
Anahtar Kelimeler: Program okuryazarlığı, okul yöneticileri, öğretim programı 
Jel Kodları             : I21, I28 
 

A QUALITATIVE STUDY ON TEACHERS' VIEWS ABOUT CURRICULUM LITERACY STATUS 
OF SCHOOL ADMINISTRATORS 

Abstract 

The research includes a part of the need analysis phase of the doctoral dissertation ”Developing and 
Evaluating In-Service Training Curriculum For School Administrators’ Curriculum Literacy”. The aim 
of this study is to look at the knowledge, skill and attitude levels of the school administrators in the 
implementation of the curricula through a qualitative analysis and to reveal the need. The research is 
important in terms of the subject, the aim and being application oriented, the contribution to the process 
of the education sciences and contributing to the field of school administrator training. The study group 
of the research consists of the teachers who were interviewed face-to-face with semi-structured 
qualitative interview form which was prepared to evaluate the school administrators during the 
implementation of the curricula implemented in schools. Maximum variation sampling method was 
used in the formation of this study group and 16 teachers were interviewed. Teacher interview forms 
were prepared in accordance with the qualitative research approach. Qualitative research analysis 
program MAXQDA-12 was used in the analysis of the views. According to the teachers' opinions, it is 
revealed that school administrators should have knowledge about the curriculum, develop themselves, 
and receive in-service training on curricula. 
Key Words: Curriculum literacy, school administrators, curriculum 

1. Giriş 

Öğrencilerin eğitimin amaçlarına uygun yetiştirilmesi okulların amacıdır. Bu amaca ulaştıracak araçlar 
ise öğretim programlarıdır. Okulların amacına götürülmesi için öğretim programlarının iyi yönetilmesi 
gerekmekte; bu ise programın okul şartlarına uygun geliştirilmesi, uygulanması, etkililiğinin ölçülmesi, 
uygulayıcılar arasında koordinasyonun sağlanması değişkenlerini içermektedir (Kılınç, 2016). Bu 
açıdan bakıldığında “okulu yönetmek demek aslında öğretim programlarını yönetmek demektir” 

                                                        
121 “Okul Yöneticilerinin Program Okuryazarlıklarına Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Geliştirilmesi ve 
Değerlendirilmesi” isimli doktora tez çalışmasının ihtiyaç analizi aşamasından üretilmiştir.  
122 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 505 839 34 66, vedayaryildirim@gmail.com 
123 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 505 731 98 23, fevzidursun@gmail.com 
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(Başaran, 1994, s.81). Bu okul yöneticisinin öğretim liderliği görevidir (Şişman, 2004).  Öğretime liderlik 
etmek demek, okulun varlık nedeni olan öğrencilerin öğretiminin geliştirilmesi anlamına geldiğini 
vurgulayan Özden (2010), programın yönetimiyle öğretim liderliği arasındaki bağı ortaya koymaktadır.   

Okul yöneticilerinin öğretim liderliği rolünü yeterli düzeyde gerçekleştirmeleri için en başta tüm 
süreçlere ilişkin bilgi sahibi olmaları gerekmektedir (McEvan, 1994; MEB, 2005; Yörük ve Akdağ, 2010) 
. Program bilgisi, programın yönetilmesi için olmazsa olmaz birinci şart olarak görülmektedir 
(Glatthorn, 2000; Gülbahar, 2014). Çünkü eğitim ve öğretim, program aracılığıyla gerçekleştirilir (Can, 
2007). Middlewood (2001) program bilgisini programa tam hakimiyet olarak görmektedir. Programın 
amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilme bilgisine de ihtiyaç duyulmaktadır (Wright ve 
Renihan, 2008). Programa ilişkin bilgi düzeyini Southworth (2002) yüksek düzeyde olması gerektiğini 
ifade etmektedir.  

Okuryazarlık literatürü incelendiğinde okuryazarlığın bileşenlerini üç ana temada birleştirildiği 
görülmektedir: Bilgi, beceri, tutum bileşenleri (Miller, 1983; Kurbanoğlu, 2010). Bu üç ana temanın 
programa uygulanmasında bileşenler şu şekilde oluşmaktadır: program bilgisi (kavramlar, felsefe),  
beceri (program hazırlama, uygulama, rehberlik, izleme, değerlendirme, yönetme becerileri) ve tutum 
(destek, yardım, ihtiyaçları karşılama, açıklama) şeklindedir. Bu tanımdan hareketle program 
okuryazarlığı da;  programa ilişkin kavram bilgisi, kavramlar arası ilişkileri anlamlandırma, programın 
yönetimi, programa ilişkin kararlar alabilme ve planlamalar yapabilme (zaman, yöntem, sınıfa uygun 
öğretmeni seçme, materyal, öğrenme ortamı vb.), program hakkında konuşabilme (felsefesi, amacı, 
hedefleri, gelişime uygunluğu, hazırlığı ve uygulanışı, değerlendirme) anlamlarına gelmektedir.    

Okullarda yürütülen programlar eğitimin temel noktasıdır. Okulların amacı öğretim programlarının 
hedeflerini öğrencilere kazandırmaktır. Bu sebeple bu programlara liderlik etme görevi olan okul 
yöneticilerinin programa ilişkin kavramları bilmesi, kavramlar arası ilişkileri anlamlandırabilmesi, 
programa liderlik edebilmesi, programa ilişkin kararlar alabilmesi ve planlamalar yapabilmesi; 
program okuryazarı olması gerekmektedir. Öğretmenler ise öğretim programının uygulanması 
sürecinde hem uygulayıcı hem de okul yöneticilerinin öğretim programı okuryazarı olma durumundan 
birinci derecede etkilenen eğitim çalışanlarıdır. Bu çalışmanın amacı öğretim programlarının 
uygulanmasında okul yöneticilerinin bilgi, beceri ve tutum düzeylerine nitel bir analizle bakmak, 
ihtiyacı ortaya koymaktır. Bu nedenle bu araştırmada okul yöneticilerinin program okuryazarlıkları 
öğretmenlerin görüşlerine göre incelenmek istenmiştir ve aşağıdaki soruya yanıt aranmıştır:  

• Okul yöneticilerinin öğretim programı okuryazarlıklarına ilişkin öğretmenlerin algıları 
nasıldır? 

2. Yöntem 

2.1. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirildiği öğretmenler oluşturmaktadır. 
Bu çalışma grubunun oluşmasında maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. 
“Maksimum çeşitlilik örneklemesinde amaç, probleme taraf olabilecek eğitim çalışanlarının çeşitliliğini 
olabildiğince yansıtmaktır” (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 108). Bu araştırmada çeşitlilik öğretmenlerin 
kıdemi, cinsiyeti, çalıştığı okul türü, eğitim durumu, branş, yaş değişkenleriyle sağlanmıştır. Görüşme 
yapılan öğretmenlerin demografik verileri Tablo 1’de verilmektedir. 
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Tablo 1. Görüşme Yapılan Öğretmenlerin Demografik Verileri (n=16) 

Kodlu 
öğretmen 

Yaş Cinsiyet Mesleki 
Kıdem 

Çalıştığı 
okul 

Eğitim 
durumu 

Branş Görüşme 
süresi (dak) 

Ö1 35 kadın 16 ortaokul lisans fen ve tek 21.07 
Ö2 33 kadın 11 ortaokul yüksek lis matematik 20.08 
Ö3 25 kadın 3 ortaokul lisans matematik 28.44 
Ö4 30 erkek 10 ilkokul lisans sınıf 27.54 
Ö5 25 kadın 2 ortaokul lisans ingilizce 23.45 
Ö6 24 kadın 1,5 ortaokul lisans matematik 17.15 
Ö7 25 kadın 1,5 ortaokul lisans fen ve tek 24.01 
Ö8 40 erkek 18 lise lisans edebiyat 17.18 
Ö9 41 erkek 20 ilkokul yüksek lis sınıf 68.09 
Ö10 28 erkek 4 YİBO lisans sosyal bil 18.58 
Ö11 32 erkek 5 anaokulu lisans okul ön 16.54 
Ö12 38 kadın 13 ilkokul lisans sınıf 15.18 
Ö13 32 kadın 8 ortaokul lisans biliş. tek 25.23 
Ö14 31 kadın 5 ilk +anas lisans okul ön 12.30 
Ö15 28 kadın 6 ortaokul lisans ingilizce 18.50 
Ö16 39 kadın 18 ilkokul lisans sınıf 24.16 

(16 öğretmenle yapılan görüşmenin kayıt süresi; 377.5 dakikadır.)  

 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın veri toplama aracı; okullarda uygulanan öğretim programlarının uygulama sürecinde 
okul yöneticilerini değerlendirmek üzere hazırlanan yarı yapılandırılmış öğretmen görüşme formudur. 
Öğretmen görüşme formu iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde kişisel bilgi formu, ikinci 
bölümde, öğretim programlarının okulda yürütülmesi sürecinde okul yöneticilerinin durumunu 
değerlendirmeye yönelik görüşme soruları bulunmaktadır. Veriler gönüllülük esasına dayalı olarak ses 
kaydıyla yapılmıştır.  

Yukarıda söz edilen veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması için şunlar yapılmıştır: Nitel 
araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik sonuçların inandırıcılığı ile ilişkili bir durumdur. Sonuçların 
inandırıcılığı, bilimsel araştırmanın önemli bir ölçütü olarak değerlendirilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 
Görüşme formlarının geçerlik çalışmalarında şunlar yapılmıştır: İç geçerlik için hazırlanan görüşme 
formu için uzman görüşü alma, veri toplanan öğretmenlerle görev yaptıkları okullarda uzun süreli 
etkileşim sağlama süreçleri uygulanmıştır. Dış geçerlik için veri toplama aracının hazırlanmasından, 
uygulama, analiz aşamasına kadar araştırma sürecinin detaylarıyla açıklanması, okullarda uygulanan 
öğretim programlarının yönetici boyutuyla ilgili ihtiyacı belirlemeye yönelik yeterli sayıda ve 
çeşitlilikte öğretmenle görüşme ve araştırmanın sonuçları, araştırmaya katılan bireylerle paylaşılarak 
onların onayını alma süreçleri uygulanmıştır. Ayrıca analiz sonuçları görüşmecilerin kendi 
ifadelerinden birebir alıntılarla da sonuçlar doğrulanarak teyit edilmiştir.   

2.3. Verilerin Analizi 

Öğretmen görüşlerinin incelenmesinde nitel araştırma analizi programı MAXQDA-12 kullanılmıştır. 
Öncelikle, görüşme kayıtları olduğu gibi bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Daha sonra, veriler kendi 
içinde betimlenmiştir. Öğretmenlerin görüşleri betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Bunun için, 
görüşlerin analizinde, ifadeler benzerliğine göre gruplanarak tasnif edilmiştir. Çözümlemelerde 
görüşüne başvurulan öğretmenlerin ifadeleri kodlanarak (*Ö1; Öğretmen 1….) temalar 
oluşturulmuştur. Pilot uygulamaya alınan öğretmenlerin görüşleri analiz dışı bırakılmıştır. Görüşme 
formu ile elde edilen veriler ayrıca sayısallaştırılarak frekans değerleri bulunmuştur. (Deşifre edilen 
rapor sayfa sayısı 100 sayfadır. Times new roman 12 punto; satır aralığı 1,15; üst, alt, sağ, sol boşluk 
otomatik-2,5). 

3. Bulgular  
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3.1. Okul Yöneticilerinin Öğretim Programı Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Okul yöneticileri öğretim programı okuryazarlık düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri analiz 
edildiğinde aşağıdaki tema ve alt temalar görülmektedir: 

Tablo 2. Okul Yöneticileri Öğretim Programı Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

S.N. Temalar Alt temalar f 

1 Program konusunda yönetici ile etkileşim  Olumsuz etkileşim 65 
  Olumlu etkileşim 28 
2 Yöneticilerin program bilgileri Bilgi sahibi değiller 43 
  Kararsız 35 
  Yüzeysel bilgili 29 
3 Yöneticilerin program becerileri Genel görüşler 52 
  İletişim 24 
  Kaynak yönetimi 19 
  Planlama 11 
4 Yöneticilerin program tutumları Duyuşsal 61 
  Yöneticilik yaklaşımı 51 
  Genel görüşler 20 
  Davranışsal 20 
5 Öğretmenlerin program konusunda yöneticilere dair önerileri Beceri 74 
  Tutum 36 
  Bilgi 20 

 

Okul yöneticilerinin öğretim programı okuryazarlık düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri 
incelendiğinde 5 tema ve 16 alt temada toplandığı görülmektedir. Birinci tema “program konusunda 
yönetici ile etkileşim” 2 alt temada, ikinci tema “yöneticilerin program bilgileri” 3 alt temada, üçüncü 
tema  “yöneticilerin program becerileri” 4 alt temada, dördüncü tema “yöneticilerin program tutumları” 
4 alt temada, beşinci tema “öğretmenlerin program konusunda yöneticilere dair önerileri” 3 alt temada 
toplanmaktadır. Her bir tema ve alt temalara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir:   

Tablo 3. Öğretmen Görüşlerine Göre Yöneticilerin Program Konusunda Öğretmenlerle Etkileşimi 

S.N. Alt temalar Kodlar Kodlar f 

1 Olumsuz etkileşim  Dönüt vermeme   37 
   Genel  18 
   Yıllık planlar  8 
   Proje-performans kriterleri 4 
   Zümreler  4 
   Sınıf denetimi  3 
  Etkileşim yok   11 
  Yüzeysel etkileşim   8 
  Zümreye katılmama   6 
  ŞÖK’e katılmama   2 
  Diğer personelle etkileşimli   1 
2 Olumlu Etkileşim  Kurul toplantısı   13 
  Yıllık planları imzalama   10 
  Zümreyi imzalama   5 

 

Öğretmen görüşlerine göre yöneticilerin program konusunda öğretmenlerle etkileşimi incelendiğinde 
olumlu ve olumsuz etkileşim temaları görülmektedir. Olumsuz temalar alt temalara ayrılmaktadır. Alt 
temalardan program konusunda dönüt vermeme en sık belirtilen görüştür (f=37). Öğretmenlere göre 
yöneticilerin program konusunda dönüt vermemesi alt teması kendi içerisinde 5 alt tema ile 
açıklanmaktadır. Bu alt temalar incelendiğinde okul yöneticilerinin programın uygulanması sürecinde 
dönüt vermedikleri söylenebilir. Yine olumsuz etkileşim temasında etkileşim yok, yüzeysel etkileşim, 
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zümreye katılmama, ŞÖK’e (Şube Öğretmenler Kurulu) katılmama, diğer personelle etkileşim alt 
temalarda açıklandığı görülmektedir. Öğretmenlere göre yöneticilerin program konusunda 
öğretmenlerle olumlu etkileştiği alt temaların 3 tane olduğu (kurul toplantısı, yıllık planları imzalama, 
zümreyi imzalama) görülmektedir. Tablo genel olarak değerlendirildiğinde; yöneticilerin programların 
uygulanması sürecinde öğretmenlerle oldukça az etkileşim içerisinde oldukları görülmektedir. 
Öğretmenlerin aşağıdaki ifadeleri Tabloyu desteklemektedir;   

”Ama şöyle bir şey olabilirdi:  işte hocam panoya bakıyorum çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz şöyle olur böyle 
olur şunu böyle yapsanız şöyle olur ben bunu isterim aslında ama. (Ö11)” 

 “Bir etkileşimde bulunmuyoruz genellikle herkes kendi başına kendi başına işler yapıyor, zaten diğer arkadaşlarda 
bizler de dersimize girip çıkıyoruz açıkçası.  Öyle iş birliği yok. Okul müdürümüzde de zaten bu yönde bir gelişim 
yok. Çoğu zaman okula uğradığı da olmuyor zaten yani genelde kendi başına ilerleyen bir süreç (Ö11. 

İfadelerden de anlaşılacağı üzere okul yöneticilerinin öğretmenlerle program konusunda iletişim ve 
etkileşim halinde olmadıkları görülmektedir. Tablo bütünüyle ele alındığında yöneticilerin öğretim 
programlarının uygulanması sürecinde öğretmenlerle etkileşimlerinin olmadığı gibi, onlara dönüt de 
vermedikleri görülmektedir.  

Tablo 4.Öğretmen Görüşlerine Göre Yöneticilerin Program Bilgileri 

S.N. Alt temalar Kodlar f 

1 Bilgi sahibi değiller  Kaynaklar  9 
  Genel anlamda  7 
  Yerel olanaklar  5 
  Kazanımlar  5 
  Öğretim yöntemleri  4 
  İçerik  4 
  Öğrenme ortamları  3 
  Program geliştirme  3 
  Programların felsefesi  3 
2 Kararsız  Genel amaçlar  6 
  İçerik  6 
  Genel anlamda  5 
  Ölçme-değerlendirme   4 
  Programların felsefesi  3 
  Öğretim yöntemleri  3 
  Öğrenme ortamları  2 
  Öğrenme-öğretme süreçleri  2 
3 Yüzeysel bilgili  Genel anlamda  8 
  Genel amaçlar  4 
  Program geliştirme  4 
  Programların felsefesi  4 
  Kazanımlar  3 
  Ölçme-değerlendirme  3 
  Öğrenme ortamları  1 
  İçerik  1 
  Öğretim yöntemleri  1 

Öğretmen görüşlerine göre yöneticilerin program bilgileri incelendiğinde “Bilgi sahibi değiller”, 
“Kararsız” ve “Yüzeysel bilgili” temaları görülmektedir. Bu temalardan “Bilgi sahibi değiller” en sık 
belirtilen görüştür (f=43). “Bilgi sahibi değiller” alt teması kendi içinde 9 alt tema ile açıklanmaktadır. 
Bu alt temalar incelendiğinde okul yöneticilerinin öğretim programlarının hazırlanması ve 
uygulanması sürecinde temel konularda bilgi sahibi olmadıkları söylenebilir. “Kararsız” alt teması 
öğretmenlerin okul yöneticilerinin bilgi sahibi olabileceklerini düşündükleri, ancak bununla ilgili hiçbir 
bilgi, beceri ve tutum görmediklerini ifade ettikleri temadır. “Kararsız” alt teması kendi içinde 8 alt tema 
açıklanmaktadır. Bu alt temalar incelendiğinde okul yöneticilerinin öğretim programları konusunda 
bilgi sahibi olmadıkları söylenebilir. “Yüzeysel bilgili” alt teması en az belirtilen görüştür (f=29). Kendi 
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içinde 9 alt tema ile açıklanmaktadır. Bu alt temalar incelendiğinde yöneticilerin öğretim 
programlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde yüzeysel bilgili olduğu söylenebilir.  Tablo 
genel olarak değerlendirildiğinde; yöneticilerin program konusunda bilgi sahibi olmadıkları 
görülmektedir. Öğretmenlerin aşağıdaki ifadeleri yöneticilerin öğretim programı hakkında bilgi sahibi 
olmadıklarını desteklemektedir:  

 “Bildiklerini de düşünmüyorum. Onlar daha çok işin idari boyutu ile daha çok ilgililer. Eğitsel ve öğretimsel 
boyutla değil de o anlamda çok içli dışlı olduklarını düşünmüyorum (Ö4)”   

“O konuda da çok fazla bir şey yapmıyorlar. Yani onlar sadece dediğim gibi okulun fiziki şartlarıyla ya da evrak 
işleriyle uğraşması gerektiği düşünüyorlar. Hani eğitim için de çok fazla idarecileri ben okulda göremiyorum. 
Hani en basitinden bir laboratuvar, bir imkân sağlama konusunda çok fazla şeylerini bir de köy okulunda olduğun 
için elindekilerle yetin mantığında düşünüyorlar (Ö3)”,  

Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin program bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı, olsa bile 
uygulamaya katkısının olmadığı şeklindedir. 

Tablo 5. Öğretmen Görüşlerine Göre Yöneticilerin Program Becerileri 

S.N. Alt temalar Kodlar Kodlar f 

1 Genel görüşler  Yeterli değiller   12 
  Projelere nicel bakma   11 
  Sene sonu değerlendirmelerinin 

yetersizliği  
 9 

  Programlara dair değişiklikleri 
paylaşmama  

 6 

  Aylık ve yıllık hedeflerin 
değerlendirilmemesi  

 6 

  Programlara dair değişiklikleri 
paylaşma  

 3 

  Güncel araştırmaları takip etmeme   2 
  Zamanını öğretimsel etkinliklerle 

geçirme  
 2 

  Programlara dair hata ve 
eksiklikleri belirleme  

 1 

2 İletişim becerisi Paydaşlarla paylaşım    19 
   Paylaşım yok  10 
   Öğrencilerle paylaşım 

yok  
5 

   Velilerle okul aile 
birliğinde paylaşım  

3 

  İletişimi sağlama   3 
  İletişimi sağlamama   1 
3 Kaynak yönetimi 

becerisi  
Fiziki ortamı düzenlemede yetersiz   10 

  Kaynak sağlamama  6 
  Fiziki şartlarla ilgili kararsız  2 
  Fiziki ortamı düzenlemede yeterli  1 
4 Planlama becerisi  Faaliyet planlarının olmaması  7 
  Çalışma planlarının olmaması  4 

Öğretmen görüşlerine göre yöneticilerin program becerileri incelendiğinde “Genel görüşler”, “İletişim 
becerisi”, “Kaynak yönetimi becerisi” ve “Planlama becerisi” temaları görülmektedir. Bu temalardan 
“Genel görüşler” en sık belirtilen görüştür (f=52). “Genel görüşler” alt teması kendi içinde 9 alt tema 
ile, “İletişim becerisi” alt teması kendi içinde 3 alt tema “Kaynak yönetimi becerisi” kendi içinde 4 alt 
tema ile ve  “Planlama becerisi” kendi içinde 2 alt tema ile açıklanmaktadır. Bu alt temalar 
incelendiğinde okul yöneticilerinin program becerilerinin düşük düzeyde olduğu söylenebilir.  
Öğretmenlerin aşağıdaki ifadeleri Tabloyu desteklemektedir;   
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“Dediğim gibi o konuda bilgi sahibi olabilir ama uygulama konusunda çok fazla bir şey yaptıklarını 
düşünmüyorum hani çok fazla yeterli olduklarını düşünmüyorum. (Ö3)”  

 “Projeler açıkçası şimdi okulun biraz daha genel olarak Milli Eğitim'de de öyle olduğunu düşünüyorum sayı bazlı 
hesaplandığı için, yani listeler oluşturulurken ne kadar faydalı bir proje yapılmış  ne kadar faydasız ya da ona 
bakılmıyor sadece sayı olarak değerlendirildiği için  bizim de genelde sayı olarak biraz fazla olalım önde olalım 
onun yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ihtiyaçtan doğduğunu ya da hangi ihtiyacı karşıladığı ile ilgili bir 
durum olduğunu düşünmüyorum (13)”  

Tablo 6. Öğretmen Görüşlerine Göre Yöneticilerin Programa İlişkin Tutumları 

S. N. Alt temalar Kodlar Kodlar f 

1 Duyuşsal Olumsuz Zamanın etkili kullanılmasını 
önemsememe 

10 

   Sınıf içi etkinliklere önem vermeme 7 
   Her şeyi öğretmenden bekleme 6 
   İşbirliğini önemsememe 6 
   Bireysel farkları önemsememe 6 
   Ölçme-değerlendirmeyi 

önemsememe 
5 

   Zaman kayıplarını önemsememe 3 
   Öğrenci ihtiyaçlarını önemsememe 2 
   Hedefleri önemsememe 2 
   Ancak talep gelirse destekleme 2 
  Olumlu Ders giriş çıkış saatlerini önemseme 7 
   Fiziki şartları önemseme 2 
   Bireysel farkları önemseme 2 
   Sınıf içi etkinlikleri önemseme 1 
2 Yöneticilik 

yaklaşımı 
İşleri kağıt üzerinde 
yürütme 

 11 

  Programla ilgili bilgi 
sahibi olmama 

 7 

  Çok pasif  6 
  Dönüt vermeme  5 
  Fiziki şartlarla ilgilenme  4 
  Başarı odaklı olma  4 
  Öğrenci işleri ile ilgilenme  4 
  Nicel bakma  2 
  Müdahalesiz denetim 

yapma 
 2 

  Otoriter  2 
  Mevzuatı yürütme  2 
  İletişim kurmama  1 
  Esnek olmama  1 
3 Genel 

görüşler 
Ortanın altında  8 

  Yetersiz  7 
  Sözel destek  5 
4 Davranışsal Olumsuz Proje-performans kriterlerine 

yardım etmeme 
7 

   Rehberlik etmeme 6 
   Alınan kararların yansıtılmaması 4 
   Günü kurtarma 1 
   Teşvik etmeme 1 
  Olumlu Proje-performans kriterlerine 

yardım etme 
1 
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Öğretmen görüşlerine göre yöneticilerin programa ilişkin tutumları incelendiğinde “Duyuşsal”, 
“Yöneticilik yaklaşımı”, “Genel görüşler” ve “Davranışsal” temaları görülmektedir. Bu temalardan 
“Duyuşsal” en sık belirtilen görüştür (f=61). “Duyuşsal” alt teması kendi içinde 2 alt tema 
açıklanmaktadır. Bu alt temalar incelendiğinde okul yöneticilerinin öğretim programlarının 
yürütülmesi sürecinde önemli konuları önemsemedikleri ve önemsedikleri konulara ilişkin görüşlerin 
az olduğu görülmektedir.  Buna göre okul yöneticilerinin programa ilişkin tutumlarının duyuşsal 
olarak yetersiz olduğu görülmektedir. “Yöneticilik yaklaşımı” alt teması kendi içinde 13 alt tema ile 
açıklanmaktadır. Bu alt temalar incelendiğinde okul yöneticilerinin yöneticilik yaklaşımlarının öğretim 
programlarının etkili yürütülmesine yönelik olmadığı ve sürece en az düzeyde dahil oldukları 
görülmektedir. “Genel görüşler” kendi içinde 3 alt tema ile açıklanmaktadır. Öğretmenler yöneticilerin 
desteklerinin sadece konuşmadan ibaret olduğunu, gerçek anlamda destek görmediklerini 
belirtmişlerdir. Bu alt temalar incelendiğinde okul yöneticilerinin programa ilişkin tutumlarının genel 
anlamda yeterli olmadığı görülmektedir.  “Davranışsal” alt teması kendi içinde “olumsuz ve olumlu” 
olmak üzere 2 alt tema ile açıklanmaktadır. Bu alt temalar incelendiğinde okul yöneticilerinin programa 
ilişkin tutumlarının davranışsal anlamda da yetersiz olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin aşağıdaki 
ifadeleri Tabloyu desteklemektedir;   

 “Programa liderlikten ziyade, programın takipçisi, yürütülmesi, denetlenmesi ama müdahalesi olmadan. 
Denetliyor hani nasıl diyelim. Diyelim ki raporları veriyoruz programın bitip bitmediğine dair. Ders kesim 
raporlarını hazırlayıp veriyoruz tamamlandı tamam bu kadar. Onun dışında bir rolü, bir liderlik vasfı yok(Ö3)”  

 “Bize rehberlik yapmaları gerekiyor ama hiçbir konuda söyleyebileceğim bir şey yok yani bize şu konuda yardım 
ettiler böyle yaptılar gibi. Herşey yüzeysel. Yapılsın, imzalansın, kenara konulsun. Birileri sorduğunda yapılmış 
mı evet yapılmış şeklinde(Ö2)”  

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde, okul yöneticilerinin öğretim programlarının yürütülmesi 
sürecinde öğretmenleri sözlü olarak destekledikleri, uygulamada destek vermedikleri görülmektedir. 
Okul yöneticilerinin programa ilişkin tutumlarının da yetersiz olduğu söylenebilir.  

Tablo 7.  Öğretmen Görüşleri Açısından Yöneticilere Program Konusunda Öneriler 

S.N. Alt temalar Kodlar f 

1 Beceri Lider olabilmeli 9 
  Dönüt verebilmeli 8 
  Etkileşimli olabilmeli 8 
  Sürekli iletişimde olabilmeli 7 
  Rehber olabilmeli 7 
  İşbirliğini sağlayabilmeli 5 
  Öğretmenin mesleki gelişimini sağlayabilmeli 5 
  Programa dair öneride bulunabilmeli 4 
  Programa dair olumlu-olumsuz eleştiride bulunabilmeli 4 
  Öğretmenin sorunlarıyla ilgilenebilmeli 3 
  Planlar üzerinde öğretmenle beraber çalışabilmeli 3 
  Alınan kararların uygulanma sürecini takip edebilmeli 2 
  Model olabilmeli 2 
  Zümre toplantısında bulanabilmeli 2 
  Planlama sürecinde yardım edebilmeli 2 
  Toplantılarda bulunabilmeli 2 
  Fiziki durumu iyileştirebilmeli 1 

2 Tutum Yönlendirici olmalı 10 
  Destekleyici olmalı 9 
  Teşvik etmeli 8 
  İlgili olmalı 5 
  Değişime açık olmalı 4 

3 Bilgi Öğretim programları hakkında bilgi sahibi olmalı 14 
  Program konusunda eğitim almalı 4 
  Sınıf içi durumlardan haberdar olmalı 2 
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Öğretmen görüşleri açısından yöneticilere program konusunda öneriler incelendiğinde “beceri, tutum 
ve bilgi” temaları görülmektedir. Alt temalardan “beceri” en sık belirtilen görüştür (f=74). Öğretmen 
önerileri, “beceri” alt teması içerisinde 17 alt tema ile, “Tutum” alt teması kendi içinde 5 alt tema ile, 
“Bilgi” alt teması kendi içinde 3 alt tema ile açıklanmaktadır. Öğretmenlerin programların yürütülmesi 
sürecinde bilgi, beceri ve tutum açısından yeterli yöneticilerle çalışmak istedikleri görülmektedir. 
Öğretmenlerin aşağıdaki ifadeleri tablo 7’yi desteklemektedir;   

“Dediğim gibi bu konuda bütün idarecilerin eğitim alması gerekir (Ö10)”  .   

“Programı bilmeli, etmeli. Hatta normalde biliyorsunuz öğretmen gelmediği zaman dersi devam ettirme görevleri 
de var müdürlerin. Onu yapabilmesi için de programa hakim olması lazım haliyle ve onu geliştirecek çalışmalarda 
da öğretmenlerle beraber yapabilmeli. Geliştirmek için işte hangi materyaller kullanılmalı, bunları beraber 
öğretmenlerle konuşmalı, eğitimiydi falan toplantılar genelde boş geçiyor. Seminer dönemleri boş geçiyor. Ama 
mesela o seminer dönemlerinde bu planlarla yapılmalı işte çocuklara uygun özellikteki materyaller, araç gereçler 
temin edilmeli.  Bunlar öğretmenlerle beraber konuşulmalı. Tabi bunları yapabilmesi için de bunlarla ilgili de bir 
bilgisi olması gerekiyor (Ö11)” Tablo genel olarak değerlendirildiğinde araştırma kapsamında örnekleme 
alınan öğretmen görüşlerine göre, yöneticilerin program konusunda bilgi sahibi olmaları, kendilerini 
geliştirmeleri, öğretim programları konusunda hizmet içi eğitim almaları gerektiği ortaya çıkmaktadır.   

4. Tartışma  

Araştırma kapsamında yapılan nitel analiz sonuçları incelendiğinde öğretmen görüşlerine göre okul 
yöneticilerinin program okuryazarlıklarında sorun bulunmakta ve hizmet içi eğitime ihtiyaçları 
bulunmaktadır. Bu sonucu ilgili alan yazında yapılan araştırmalar da desteklemektedir (Bilgin, 2008; 
Can, 2007; Kobola, 2007; MEB, 2003; Newlove, 2005; Ornstein ve Hunkins, 2004; Ural ve Aslim, 2013; 
Yörük ve Akdağ, 2010).   Hatta bu sorun sadece Türkiye’de değil dünyada da olduğu görülmektedir. 
Dünyada da okul yöneticilerinin program konusunda bilgi, beceri ve tutumlar konularında yeterlik 
problemi yaşadıkları ve eğitime ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir (Chapman, 2005; Manges ve 
Wilcox, 1997).   

Yapılan görüşmelerde çıkan sonuca göre okul yöneticilerinin program hakkında bilgi sorunu 
görülmektedir. Araştırmanın bu bulgusunu Turhan ve Karabatak’ın (2015) araştırmasında yer alan, 
okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde en çok sorunun programın içeriği ve derste kullanılan öğretim 
yöntemleri konusunun olduğu bulgusu desteklemektedir. Okulda yürütülecek öğretime liderlik edecek 
yöneticinin öncelikle programlar hakkında “iyi derecede” bilgi sahibi olması gerekmektedir  (Bottoms, 
2001; Can, 2007; Glatthorn, 2000; Gülbahar, 2014; McEvan, 1994; MEB, 2005; Middlewood, 2001; 
Southworth, 2002; Wright ve Renihan, 2008; Yörük ve Akdağ 2010). Okul müdürünün varlık 
nedenlerinden en önemlisi okul programların yönetimi ise (Şişman, 2007), okul müdürlerinin 
programla ilgili geniş bilgiye sahip olmaları gerekmektedir (Glatthorn, 2000).  

Araştırma bulgularına göre öğretmenler ile okul yöneticilerinin program konusunda etkileşimlerinin 
az olduğu sonucu çıkmaktadır. Oysa okul yöneticilerinin öğretmene sürekli rehberlik yapmaları 
gerekmektedir (Bilgin, 2008; Çelik, 2000; Yörük ve Akdağ, 2010). Marlow ve Minehira’ya (1996) göre 
program konusunda öğretmenlerle etkileşimi sağlamanın yolu, okul yöneticilerinin program lideri 
olmalarını gerektirmektedir. Görüşme yapılan öğretmenlere göre okul yöneticileri programın tüm 
süreçlerine öğretmenlerle beraber katılmalıdır. Tatlılıoğlu ve Oktay’ın (2012) araştırmasının okul 
yöneticileri programın tüm uygulama sürecine katılması gerektiği sonucu bu araştırmayı 
desteklemektedir.  Çalık, Sezgin, Kavgacı ve Kılınç’a (2012) göre öğretim programının yönetimi aynı 
zamanda program konusunda öğretmenle birlikte çalışma ve sürecin demokratik bir tavırla 
yönetilmesini içermektedir. Smith ve Andrews (1989) çalışmasında güçlü program liderlerinin 
öğretimsel kaynak sağlayıcı, iletişimci ve güçlü bir yapı sergileyen yöneticiler olduğu ortaya çıkmıştır.  

Görüşme yapılan öğretmenler, okul müdürlerinin programla ilgili rehberlikleri konusunda olumsuz 
düşünmektedirler. Can ve Gündüz’ün  (2016), öğretmenler müfettişlerin ve okul müdürlerinin 
rehberlik yapmaları konusunda olumsuz düşündükleri araştırma sonucuyla örtüşmektedir. 
Öğretmenler okul müdürlerinin rehberliğini yetersiz bulurlarken, kendilerini denetleme ve rehberlik 
konusunda yine okul müdürlerinin olması gerektiğini düşünmektedirler (Demirtaş ve Akarsu, 2016; 
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Yeşil ve Kış, 2015). Hall de (1997), program lideri okul yöneticisinin program yönetim sürecini iyi 
bilmesi ve öğretmenlere rehberlik etmesi gerekliliğini vurgulamaktadır.   

5. Sonuç 

Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin öğretmen görüşlerine göre program okuryazarı olmadıkları 
söylenebilir. Okul yöneticilerinin programların uygulanması sürecinde öğretmenlerle etkileşimlerinin 
olmadığı ve yapılan çalışmalara dönüt de vermedikleri; program bilgilerinin, becerilerinin yeterli 
olmadığı ve programa ilişkin tutumlarının sadece sözel olarak kaldığı görülmektedir. Ayrıca 
öğretmenlerin uygulamada yeterince destek görmedikleri, okul yöneticilerinin programa rehberlik 
yapmadıkları, bireysel farkları önemsemedikleri, işbirliğini önemsemedikleri, sınıf içi etkinliklere önem 
vermedikleri, zamanı etkili kullanmayı önemsemedikleri, işleri daha çok kağıt üzerinde yaptıkları 
görülmektedir. Tüm bu konular öğretim liderliğine ve program okuryazarlığına ilişkin görülmektedir. 
Yöneticilerin program konusunda bilgi sahibi olmaları, bilgilerini uygulamada kullanmaları ve 
kendilerini geliştirmeleri; öğretim programları konusunda hizmet içi eğitim almaları gerektiği ortaya 
çıkmaktadır.  Araştırma sonuçlarına bağlı olarak okul yöneticilerine Tebliğler Dergisi’nde (2004) yer 
alan okul yöneticilerinin program konusundaki görevlerine ilişkin eğitimler yapılabilir. 
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BİLDİRİ NO 114: BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MUTLULUKLARI: MANİSA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDIYESI ÖRNEĞİ 

Hüriyet BİLGE124 

Özet 

Büyükşehir belediyelerin sayısal bazda artmaları ve 2014’ten sonra sorumluluk alanları il sınırlarına 
çekilmesiyle birlikte hizmet sunumlarında büyük bir artış görülmüştür. Hizmet sunumlarındaki 
olağanüstü artışı belediye çalışanlarına daha fazla yük ve sorumluluk getirmiştir. Bu bağlamda belediye 
çalışanlarının kişisel mutluluklarının cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, unvan, sosyal yaşama 
katılma ve meslekteki toplam çalışma süresi gibi farklı demografik değişkenler açısından incelenmiştir. 
203 Manisa Büyükşehir merkez belediye çalışandan Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılarak elde edilen 
veriler aracılığıyla öncelikle Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmış ve beş alt boyut elde 
edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılan belediye çalışanlarının mutlulukları 
“cinsiyet, medeni durum, eğitim, unvan, ve sosyal yaşama katılma” değişkenlerine göre anlamlı 
farklılıklar ortaya koyduğu; “yaş ve meslekte çalışma süresi” gibi değişkenlere göre ise anlamlı 
farklılıklar ortaya çıkmadığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Mutluluk, Oxford Mutluluk Ölçeği ve Faktör analizi 

Jel Kodları  : D23, M19. 

 

Happiness of Municipal Employees: The Case of Manisa Metropolitan Municipality 

Abstract  

The increase in the number of metropolitan municipalities and the extension of their responsibility areas 
to the provincial borders after 2014, there has been a large increase in their service offerings. This 
extraordinary increase in service offerings has brought more workload and responsibility to municipal 
employees. In this context, the personal happiness levels of the municipality employees was examined 
in terms of different demographic variables such as gender, age, marital status, education, title, 
participation in social life, total working time in the profession and unionization. Explanatory Factor 
Analysis (EFA) was applied to the data of 203 personnel of Manisa Metropolitan Municipality by using 
Oxford Happiness Scale; and five sub-dimensions were obtained. According to  the analyzes, it was 
found that the happiness levels of municipal employees showed significant differences in terms of 
happiness, gender, marital status, education, title, and participation in social life. ON the contrary, the 
happiness levels didn’t significantly differ in regard to age, total working time in the profession and 
unionization. 

Keywords: Happiness, Oxford Happiness Scale, Factor Analysis 

 

1. Giriş  

"1982 Anayasası’nın 127’nci maddesine göre mahalli idareler il, belediye veya köy halkının mahalli 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları gene 
kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulmuş kamu tüzel kişileridir" (Sevgili 
Gençay, 2018: 154). Tanımda da açıklandığı gibi belediyeler, sınırları içerisinde yaşayan halka hizmet 
üretmek ve sunmakla yetkilendirilmiş kamu tüzel kişiliğe sahip kurumlardır. Belediye çalışanlarının, 
hizmet sunumu tamamen belediye sınırları içerisindeki yaşayan halk olduğu için, hizmetin üretimi ve 
sunumu sırasında hizmeti alan vatandaşa karşı daha duyarlı, nazik ve etkin olabilmesi hem çalışan hem 
de kurumsal olarak önemlidir. Belediyelerden hizmet alan halka karşı daha etkin hizmet üretebilmek 
ve sunabilmek için belediye çalışanlarının huzurlu ve mutlu olması gerekir. 

 Kurumlarda mutlu çalışanların varlığı kurumun amaçlarını gerçekleştirmesi bakımından önemlidir. 
Çalışanlarda yaşam doyumu ya da kişisel mutluluklarını arttıracak ve aynı zamanda işyerlerinde de 
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mutlu olmalarını sağlayacak etkenler; huzur sağlayıcı kurum kültürü, değer verilme, yetkilendirme, 
kariyer ve performansa önem verilmesi, adil ve şeffaf bir yönetim ve fikirlerinin dikkate alındığı bir 
iletişim ortamı gibi birçok faktör sıralamak mümkündür.  

Literatürde, Büyükşehir Belediyelerinde çalışanların demografik değişkenler bağlamında salt 
mutluluğunu araştıran çalışmalar yerine daha çok iş tatmini ve iş doyumu üzerine belirli az oranda 
çalışmalar mevcuttur. Mutluluk üzerine çalışmaların olmaması, mutluluğun daha çok 1980’lerden 
sonra pozitif psikolojinin ele aldığı konular arasında yer almasındandır.  Günümüzde bilimsel alanlar 
arasında sürekli geçişlerin yapıldığı görülmekte ve organizasyonlar la ilgili çalışmalarda tükenmişlik, 
girişimcilik, kültür, sinizm vb. konuların yanı sıra mutluluk ta araştırılan konular arasına girmiştir. Bu 
bağlamda, çalışmanın temel amacı demografik değişkenlerin çalışanların mutluluğunda fark oluşturup 
oluşturmadığı hipotezini doğrulamaya çalışmaktır. Çalışmada istatistiki birimi 2018 Ağustos-Eylül 
ayları içinde Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezi tüm çalışanlar olarak tanımlanmıştır. Anket iki 
ay süresince tüm çalışanlar içinden ulaşılabilen 203 çalışanla yüz yüze yapılmış ve çalışma 
örneklemimizi oluşturmuştur. Çalışmada Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ) uzun formunun boyutlarının 
belirlenmesi için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır.  

2. Literatür Taraması 

Mutluluk, genellikle iyi olmayı ve iyi yaşamı tarif etmek için kullanılan orijinal Yunanca 
(eudaimonia)’dan tercüme edilen modern bir kelimedir. Mutluluk, zaman içinde iyi yapmak ve iyi 
yaşamakla başarılması mümkündür (Gavin ve Mason, 2004: 379). Aristoteles, genellikle “mutluluk” 
olarak tercüme edilen eudaemonia, insanların nihai hedefi olarak ve diğer ulaşılması istenen tüm 
hedeflerden üstün kılmıştır (Diener vd. 1998: 34). Bu nedenle, mutluluk insanlar arasında en çok istenen 
durum olarak düşünülebilir ve diğer hedefler sadece mutluluğun potansiyel belirleyicileri olarak 
değerlendirilebilir (Medvedev vd., 2017: 1426’den akt., Csikszentmihalyi, 1992).  Bugün, Aristoteles'in 
tasarladığı gibi mutluluğun birçok insanın hayatında eksik olan bir şey olması daha çok modern işyeri 
yönetim biçimlerinden kaynaklanmaktadır (Gavin ve Mason, 2004: 379). Bu bağlamda, mutluluğun 
zaman içinde göreceli olarak kararlı ve olaylar (durumlar) arasında tutarlı görünmektedir. Psikolojide, 
mutluluk “duygu” olarak tanımlanır. Duygu “negatif duygu” ve “olumlu duygu” olarak ikiye bölünür 
ve insanların kişisel ve iş başarısı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Mutlu insanlar olaylara iyimser 
yaklaşır ve iyimser davranırlar. Psikologlar, mutluluğun olumlu duyguların göreceli olarak var oluşu, 
olumsuz duygular ve yaşam doyumu olmak üzere üç ana unsura sahip olduğuna inanmaktadır 
(Kamthan vd. 2018). Skevington vd. (1997) İngiltere'deki bir dizi odak grubu ile mutluluğun, örneğin 
“yaşam kalitesinin” en önemli bileşeni olarak para, sağlık veya cinsellikten daha yüksek olduğu 
şeklinde elde etmişlerdir (Argly, 2013: 1). 

Oxford Mutluluk Envanteri (OHI), (Argyle, Martin ve Crossland, 1989) 1980'lerin sonunda Oxford 
Üniversitesi Deneysel Psikolojisi Bölümde çoğunlukla kurum içi kullanım için kişisel mutluluğun geniş 
bir ölçüsü olarak tasarlanmıştır. Ölçeğin gelişimi ve bazı özellikleri Argyle, Martin ve Lu (1995) 
tarafından incelenmiştir. Ölçek diğer çalışmalarda da tutarlı sonuçlar göstermiştir örneğin hem 
İngiltere'de (Furnham ve Brewin, hem de 1990, Joseph ve Lewis, 1998), İspanya (Sanchez, 1994) ve 
ABD'de (Valiant, 1993). OHI Avustralya, Kanada, İngiltere ve ABD'deki öğrencileri karşılaştırmak için 
çapraz-kültürel olarak da kullanılmıştır (Francis, Brown, Lester ve Philipchalk, 1998). İsrail'de A 
Hebrew’in çevirisi olarak uygulandı (Francis ve Katz, 2000) ve Tayvan'da da kullanılmış olan Çin 
Mutluluk Envanterinin (CHI) temelini oluşturmuştur (Lu ve Shih, 1997) (Hills ve Argly, 2002: 1073-
1074). Bu yönde, Hills ve Argyle (1998) yaşları 18-82 arasında 275 katılımcıya uyguladıkları Oxford 
Mutluluk Envanteri (OHI) ile onların ortak dört boş zaman aktivitelerinin (spor/konuşma, müzik, kilise 
ve tv dizileri) oluşturduğu olumlu ruh halleri üzerine yaptıkları çalışmada, her aktivitenin olumlu ruh 
halleri açısından anlamlı olduğunu bulmuşlardır. Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ)’ni Türkçe’ye 
uyarlamak ve psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla Doğan ve Çötok (2011) tarafından OMÖ 
orijinal formundan Türkçe’ye çevirisi yapılmış ve dilsel anlamda gerekli kontroller yapılmıştır. 
OMÖ’nin ölçeğin Türk katılımcıların kişisel mutluluğunu ölçmede kullanılabilecek geçerli bir ölçek 
olduğu sunulmuştur. 

Demografik değişkenlerin mutluluğu etkileme konusunda Kamthan vd. (2018) üniversite 
öğrencilerinin demografik değişkenlerinden cinsiyete göre mutluluk dağılımında, seçilen tıp 
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öğrencilerinin% 60.8'inin mutlu grupta olduğunu elde etmişlerdir. Erkek öğrencilerin (% 51.4) 
kadınlardan (% 48,6) daha mutlu oldukları bulunmuştur. Ayrıca, nispeten genç kardeşlerin daha mutlu 
olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin daha yüksek güce veya evrensel bilince inananlar daha hoşnut ve 
daha mutlu oldukları bulunmuştur. Demografik değişkenler konusunda Ege (2018) İzmir Gediz 
Dağıtım A.Ş. de yaptığı çalışmada, çalışanların demografik değişkenlerden sadece medeni durumun 
mutluluk üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu belirlemiştir. 

3. Araştırmanın Yöntemi 

3.1. Yöntem  

Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezinde tüm birimlerde çalışanların cinsiyet, yaş, medeni durum, 
eğitim, unvan, sosyal yaşama katılma ve meslekteki toplam çalışma süreleri gibi değişkenlerin mutluluk 
alt boyutlarına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bir saha çalışmadır.  

Araştırmanın bağımlı değişkenleri belediye çalışanlarının kişisel mutluluk düzeyleridir. Araştırmanın 
bağımsız değişkenleri; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, unvan, sosyal yaşama katılma ve meslekteki 
toplam çalışma süresi vb. demografik değişkenlerdir. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezinde 2018 Ağustos-Eylül dönemlerinde 
tüm birimlerde çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini kolayda örnekleme metoduyla 
yüz yüze belirlenmiş olan 203 belediye çalışanlarından oluşmaktadır.  

3.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ile Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. 
Kişisel Bilgi formu bağımsız değişkenlere ait bilgileri toplamak için araştırmayı yapan tarafından 
geliştirilen veri toplama aracıdır. Bu formda araştırma grubuna yönelik cinsiyet, yaş, medeni durum, 
eğitim, unvan, sosyal yaşama katılma ve meslekteki toplam çalışma süresi vb. demografik değişkenler 
ile ilgili sorular yer almıştır. 

Araştırmada kullanılan Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ), belediye çalışanlarının demografik 
değişkenlerinin mutluluk alt faktörleri üzerindeki etkiyi belirlemek için, Hills ve Argyle tarafından 
(2002) geliştirilmiş 29 maddelik ve 6’lı Likert olarak tasarlanmış fakat bu çalışmada 6’lı yerine 5’li likert 
tipi (Kesinlikle Katılmıyorum(1), Katılmıyorum(2), Kararsızım(3), Katılıyorum(4), Kesinlikle 
Katılıyorum(5), cevap seçeneği kullanılmıştır. Ölçekteki 6. 10. 13. 14. 19. 23. 24. 27. 28. 29. no’lu sorular 
tersten kodlanmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Doğan ve Çötok (2011) tarafından yapılmıştır. Hills ve 
Argyle (2002), ölçeğin iç tutarlılık katsayısını (168) (Cronbach alfa) 0.91 olarak rapor etmişlerdir. Ölçeğin 
yapı geçerliliğini belirlemek üzere yapılan faktör analizi sonucu, özdeğer kriteri 1’in üzerinde olan çok 
sayıda faktör elde edilmiştir. Fakat elde edilen faktör sayısı ardışık olarak yediden üçe düşürülerek 
alternatif faktörleme yapılmış fakat elde edilen faktörler için yorumlana bilirlik sağlanamamış ve aynı 
zamanda toplam varyans değeri kabul edilemez bir dereceye düşmüştür. Söz konusu faktörlerin 
yorumlanması ve adlandırılmasındaki problemler nedeniyle, OMÖ’nün tek faktörlü olarak 
kullanılmasının uygun olacağı sonucuna varmışlardır. Bu çalışmada, OMÖ’nün uzun formu faktör 
analizi sonucunda altı faktör elde edilmiş, 6. faktör iki soru içerdiği için analize dahil edilmemiş ve diğer 
beş faktörün özdeğerleri uygun çıktığı için isimlendirmeleri de yapılmış ve analize dahil edilmişlerdir. 
Toplam 29 sorudan oluşan Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ) “yaşam memnuniyeti”, “Hoşnutsuzluk”, 
“etkililik”, “neşeli olma” ve “güvensizlik” olmak üzere beş alt boyutta değerlendirilmektedir.  

4. BULGULAR 

4.1. Araştırmanın Demografik Yapısı 

Araştırmaya katılanların %40,9’u kadın, %59,1’i erkek; %29,1’nin yaşı 18-29 arasında, %35,5’nin yaşı 30-
35 arasında, %23,2’nin yaşı 36-41 arasında ve %12,3’nün ise 42 ve yukarı yaşlardadırlar. Evli belediye 
çalışanların oranı %72,4 ve bekarların %20,2 ve dul-boşanmış ise %15 tir. İlk-orta öğretim mezunu 
belediye çalışanların oranı % 45,3, ön lisans % 21,2, lisans % 32 ve yüksek lisans ise % 1,5 tur. 
Araştırmaya katılan müdür/m.yrd.’ların oranı % 1, amir/komiser/şeflerin oranı % 3,9 ve 
memur/işçilerin oranı ise 95,1; meslekte çalışma süresi olarak %45,3’ü 1-5 yıl, % 43,3’ü 6-15 ve %11,3’ü 
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ise 11 ve daha fazla süredir çalışmaktalar. Belediye çalışanlarının sosyal yaşama katılımlarında “çok” 
olanların oranı %10,3, orta %60,1 ve sosyal yaşama fazla katılıyorum diyenlerin oranı ise %29,6 dır. Bir 
hastalığa sahip olma ’da yok diyenlerin oranı % 87,2, bedensel % 7,9, ruhsal % 2,5 ve bedensel-ruhsal 
diyenlerin oranı ise % 2,5 dolayındadır.  

4.2. Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)  

Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları: 

Tablo 1: Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler 

    

Faktör 1 
Yaşam 

Memnun. 

Faktör 2 
Hoşnutsuzluk 

Faktör 3 
Etkililik 

Faktör 4 
Neşeli Olma 

Faktör 5 
Güvensizlik 

Soru5 ,753 Soru28   .630 Soru26   ,688 Soru11 ,664 Soru23    ,768 

Soru3 ,724 Soru1     ,576 Soru17   ,620 Soru18 ,596 Soru10    ,540 

Soru4 ,568 Soru19   ,494 Soru2     ,609 Soru12 ,594 Soru27    ,405 

Soru21 ,508  Soru16   ,554   

Soru9 ,491  Soru22   .542   

Soru7 ,473  Soru20   ,488   

Soru25 ,457  Soru8 ,   ,486   

Soru15 ,424     
Varyans 29,16 6,805 6,077 4,983 4,595 

Özdeğer  7,254 1,701 1,519 1,246 
 

1,149 
 

 

KMO = 0.861;  Açıkla. Top. Vary.: 55,69 

Bartlett Sınaması Değeri = 1685,33;  p = 0,000 

Anket yardımıyla elde edilen verilere faktör analizinden önce güvenirlik testi yapılmıştır. İlk olarak 29 
ifadeye ilişkin güvenirlik testi uygulanmış  ve Cronbach’s Alfa değeri 0,583 değeri, ikinci aşamada en 
yüksek değere sahip olan L14 sorusu analizden çıkartıldığında Cronbach’s Alfa değeri 0,612’ye ve daha 
sonra en yüksek değere sahip olan L6, L24 ve L29 soruları analizden çıkartıldığında Cronbach’s Alfa 
değeri 0,700’e ulaşmıştır.  Geriye kalan 25 ifadenin analiz sonucunun yeterli güvenirliğe sahip olduğu 
belirlenmiştir.  

Yapılan çalışmada, ölçme sonucu elde edilen farklı ölçümler sonucunda sonuçların aynı ya da çok yakın 
değerler olması araştırma sonuçlarının güvenirliğini ve tesadüfi olmadığını bize anlatır. Bu bağlamda 
güvenirlik, bilimsel araştırmaların temel şartlarındandır. Çalışmada Oxford Mutluluk Ölçeğinin faktör 
analizine uygunluğunun belirlenmesi için küresellik sınaması ve verilerin birbirleriyle ilişkili olup 
olmadığını belirleyen Bartlett Sınaması ve araştırmadaki örneklem büyüklüğünün faktör analizi için 
uygunluğunu sınamakta Kaiser – Mayer – Olkin (KMO) ölçütüne bakılmış; Bartlett Sınaması Değeri = 
1685,33 ve KMO = 0.861 olarak hesaplanmıştır. (Güriş ve Astar, 2014: 245, 246; Büyüköztürk, 2017; Bilge 
ve Bal, 2012: 140; Yılmaz vd., 2009: 131-132) . Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda KMO 
değerinin 0,60 ve büyük olması ana kütleden çekilen örneklem büyüklüğünün araştırma için yeterli 
olduğunun göstergesidir. Hesaplanan istatistiki değerler doğrultusunda, verilerin faktör analizi için 
uygun olduğu görülmüştür. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda 5 faktör elde edilmiş, 6. faktör ise 
oluşmamıştır.  
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4.2. Cinsiyetin, Mutluluk Üzerine Etkisi İçin t Test Analizi 

Tablo 2: Betimleyici İstatistikler 

 
 

N 
Ortala. Stand. Sapma 

Yaşam Memnuniyeti 
Erkek 83 3,38 ,789 

Kadın 120 3,51 ,730 

Hoşnutsuzluk 
Erkek 83 2,33 ,802 
Kadın 120 2,09 ,756 

Etkililik 
Erkek 83 3,71 ,709 
Kadın 120 3,81 ,653 

Neşeli Olma 
Erkek 83 3,33 ,838 

Kadın 120 3,55 ,767 

Güvensizlik 
Erkek 83 2,47 ,882 
Kadın 120 2,54 ,796 

 

Araştırmaya katılan erkek belediye çalışanların sayısı kadınlara göre daha az sayıdadır. Ortalamalarına 
baktığımızda kadınların yaşam memnuniyeti, etkililik, neşeli olma ve güvensizlik boyut ortalamalı 
erkeklere göre daha yüksektir. Erkeklerde ise sadece hoşnutsuzluk boyut ortalaması kadınlara göre 
daha yüksektir 

Tablo 3: Cinsiyetin Mutluluk Üzerine Etkisi İçin t Test Analizi Sonuçları 

  

t Serb. Derecesi Önem. 

YaşamMem. -,1,161 159 ,247 

Hoşnutsuzluk 2,151 159 ,033 

Etkililik -1,000 159 ,318 

Neşeli Olma -1,982 159 ,049 

Güvensizlik -,601 159 ,549 

 

Tablo 3’teki analiz sonuçları incelendiğinde, araştırmaya katılan belediye çalışanların cinsiyetlerinin 
mutluluk alt boyutlarından “hoşnutsuzluk” (p=0,033<0,05) ve “neşeli olma” (p=0,049<0,05) üzerinde  
0,05 anlamlılık düzeyine göre önemli bir etkisi olduğu görülmüştür.  

4.3. Katılımcıların Yaşlarının Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisine Yönelik Bulgular 

Tablo 4: Katılımcıların Yaşlarının Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisinin Varyans Analizi Test 
Sonuçları 

  
F Önem. 

Yaşam Memn. 1,528 ,195 

Hoşnutsuzluk ,796 ,529 

Etkililik  1,078 ,368 

Neşeli Olma 1,589 ,179 

Güvensizlik  ,551 ,699 

  

Tablo 4’deki analiz sonuçları incelendiğinde yaş değişkeninin, mutluluk alt boyutları üzerine 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktur.  
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4.4. Katılımcıların Medeni Durumlarının Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisine Yönelik Bulgular 

 

Tablo 5: Katılımcıların Medeni Durumlarının Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisinin Varyans 
Analizi Test Sonuçları 

Sonuçlar incelendiğinde, medeni durum değişkenin 
“etkililik” (p=0,030<0,05) alt boyutu üzerinde 0,05 
anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı 
fark oluşturmaktadır. Gruplar arasında fark olduğu 
için Tukey testine geçmeden önce varyansların 
homojenlik testi yapılmıştır; etkililik faktörünün 
p=0,456>0,05 olduğundan varyans homojen 
dağılmıştır. Tablo 5’daki analiz sonuçlarına göre 
anlamlı bulunan faktörlere ilişkin ikili 
karşılaştırmalar (TUKEY Testi) yapılmıştır. 

Tablo 6: Katılımcıların Medeni Durumlarının Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisinin İkili 
Karşılaştırılması (Post Hoc Tests-Tukey) Testi Sonuçları 

Bağımlı 
Değişk. 

(I) 
Kıdem 

(J) Kıdem 
     Ortalama 
Fark. (I-J) 

Önem. 

Etkililik Dul Boşanmış -1,01276 ,022 

 

Tukey Testinde, medeni durum değişkeninin mutluluk boyutlarından “etkililik” (p=0,022<0,05) boyutu 
üzerinde fark oluşturduğu görülmektedir. Belediye çalışanların dul olanları boşanmış olan çalışanlara 
göre yaşamında ve iş ortamında daha fazla etkili olduğu belirlenmiştir.  

4.5. Katılımcıların Eğitimlerinin Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisine Yönelik Bulgular 

 

Tablo 7: Katılımcıların Eğitimlerinin Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisinin Varyans Analizi Test 
Sonuçları 

 

Sonuçlar incelendiğinde, eğitim değişkenin “etkililik” 
(p=0,015<0,05) alt boyutu üzerinde 0,05 anlamlılık 
düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark 
oluşturmakta ve homojenlik testi sonucu ise etkililik 
faktörünün p=0,961>0,05 olduğundan varyans 
homojen dağılmıştır. Tablo 7’daki analiz sonuçlarına 
göre anlamlı bulunan faktörlere ilişkin ikili 
karşılaştırmalar (TUKEY Testi) yapılmıştır. 

 

  

  F Önem. 

Yaşam Memnun.  1,723 ,163 

Hoşnutsuzluk 1,061 ,367 

Etkililik  3,050 ,030 

Neşeli Olma 2,628 ,051 

Güvensizlik  ,995 ,396 

  
F Önem. 

Yaşam Memnun.  ,400 ,809 

Hoşnutsuzluk ,950 ,436 

Etkililik  3,180 ,015 

Neşeli Olma ,813 ,518 

Güvensizlik  ,798 ,528 
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Tablo 8: Katılımcıların Eğitimin Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisinin İkili Karşılaştırılması 
(Post Hoc Tests-Tukey) Testi Sonuçları 

Tablo 8’deki analiz sonucuna göre, 
yapılan Tukey testinde, eğitimin 
mutluluk alt boyutlarından “Etkililik” 
boyutu üzerinde fark oluşturduğu 
görülmektedir. Manisa Büyükşehir 
merkez teşkilatında lisans mezunu 
çalışanların orta öğretim çalışanlarına 

göre kararlarında daha etkili oldukları ve böylece yaşamlarında daha mutlu oldukları söylenebilir. 

4.6. Katılımcıların Unvanlarının Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisine Yönelik Bulgular 

 

Tablo 9: Katılımcıların Unvanlarının Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisinin Varyans Analizi Test 
Sonuçları 

Sonuçlar incelendiğinde, eğitim değişkenin “etkililik” 
(p=0,030<0,05) alt boyutu üzerinde 0,05 anlamlılık 
düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark 
oluşturmakta ve homojenlik testi sonucu ise etkililik 
faktörünün p=0,213>0,05 olduğundan varyans 
homojen dağılmıştır. Tablo 9’daki analiz sonuçlarına 
göre anlamlı bulunan faktörlere ilişkin ikili 
karşılaştırmalar (TUKEY Testi) yapılmıştır. 

Tukey testinde, unvanın mutluluk alt boyutlarından 
“Etkililik” boyutu üzerinde fark oluşturmadığı 

görülmüştür. Manisa Büyükşehir merkez teşkilatında çalışanların unvan bazında daha etkili oldukları 
istatistiksel olarak belirlenmiş fakat hangi unvanların daha etkili olduğu Tukey Testinde 
belirlenememiştir. 

4.7. Katılımcıların Çalışma Sürelerinin Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisine Yönelik Bulgular 

Tablo 10: Katılımcıların Çalışma Sürelerinin Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisinin Varyans 
Analizi Test Sonuçları 

Tablo 10’daki analiz sonuçları incelendiğinde 
araştırmaya katılan Manisa Büyükşehir merkez 
teşkilatında çalışanların belediyede çalışma 
sürelerinin mutluluğun alt boyutları üzerine 0,05 
anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı 
bir etkisi olmadığı görülmüştür. 

4.8. Katılımcıların Sosyal Yaşama Katılımlarının 
Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisine Yönelik 
Bulgular 

Tablo 11: Katılımcıların Sosyal Yaşama Katılımlarının Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisinin 
Varyans Analizi Test Sonuçları 

Bağımlı 
Değişken 

(I)Kıdem (J)Kıdem 
Ortalama 
Farklar 
(I-J) 

Standart 
Hata 

Önem. 

Etkililik Lisans 
Orta 
Öğretim 

,35275 ,11296 ,017 

  
F Önem. 

Yaşam Memnun.  1,751 ,158 

Hoşnutsuzluk ,422 ,737 

Etkililik  3,031 ,030 

Neşeli Olma 1,278 ,283 

Güvensizlik  ,497 ,685 

  F Önem. 

Yaşam Memnun.  ,746 ,526 

Hoşnutsuzluk 1,981 ,118 

Etkililik  1,679 ,173 

Neşeli Olma 2,523 ,059 

Güvensizlik  ,058 ,982 

  F Önem. 

     Yaşam Memnun. 5,660 ,004 

Hoşnutsuzluk 3,199 ,043 

Etkililik  2,325 ,100 

Neşeli Olma 10,688 ,000 
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Sonuçlar incelendiğinde, Sosyal Yaşama Katılım 
değişkenin “yaşam memnuniyeti, hoşnutsuzluk 

ve neşeli olma” (p=0,015<0,05) alt boyutları üzerinde 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak 
anlamlı fark oluşturmakta ve homojenlik testi sonucu ise “yaşam memnuniyeti, hoşnutsuzluk ve neşeli 
olma”  faktörlerinin sırasıyla p=0,994>0,05;  p=0,919>0,05 ve p=0,245>0,05 olduğundan varyans 
homojen dağılmıştır. Tablo 7’daki analiz sonuçlarına göre anlamlı bulunan faktörlere ilişkin ikili 
karşılaştırmalar (TUKEY Testi) yapılmıştır. 

Tablo 12: Katılımcıların Sosyal Yaşama Katılımlarının Mutluluk Alt Boyutları Üzerine Etkisinin 
İkili Karşılaştırılması (Post Hoc Tests-Tukey) Testi Sonuçları 

Bağımlı Değiş. (I) Kıdem (J) Kıdem Ortalama Farklar (I-J) Önem. 

Yaşam memn. 
Çok Düşük ,20609 ,014 

Orta Düşük ,33320 ,014 

Hoşnutsuzluk Düşük Çok ,49444 ,036 

Neşeli Olma 
Çok Orta ,55412 ,008 

Çok Düşük ,89365 ,000 

 Orta Düşük ,33953 ,049 

 

Analiz sonucuna göre, yapılan Tukey testinde, sosyal yaşama katılım değişkeninin, mutluluk alt 
boyutlarından “yaşam memnuniyeti”, “hoşnutsuzluk” ve “neşeli olma”  boyutları üzerinde fark 
oluşturduğu görülmektedir. Manisa Büyükşehir merkez teşkilatında çalışanların sosyal yaşama daha 
fazla ve orta düzeyde katılanların az katılanlara göre kişisel mutluluklarının oldukça fazla oldukları 
söylenebilir. 

5. Sonuç   

Yerel yönetim mevzuatındaki değişiklik, coğrafî sınırları çok geniş ve nüfusu çok yoğun olan bu illerde 
yerel hizmetlerin etkin, verimli ve ekonomik olarak yerine getirilmesi (Tekin, 2018: 85), bir anlamda 
büyükşehir belediyelerinde çok daha etkin bir yönetim biçimine geçilmesini zorunlu kılmıştır. 
Belediyeler, yerinden yönetim modeliyle yöre halkının belirli oranda katılımları teşvik edilerek modern 
bir yönetim anlayışı sergileyerek, hizmet sunulan bölgenin yaşam standartlarını yükseltilmesi mümkün 
olabilecektir. Aslında, belediyeleri insan kaynakları odaklı hizmet işletmeleri şeklinde düşünülmesi ve 
yönetilmesi de bu bağlamda önemlidir.  

Çalışmada kullanılan, Oxford Mutluluk Ölçeği alt boyutlarının tespiti ve isimlendirilmesi literatürde 
elde edilememiş ve bu çalışmada ise ölçeğin alt boyutlarının AFA ile belirlenmiş ve isimlendirilmiştir. 

Çalışmanın hipotezlerinin incelenmesi: 

“Cinsiyet”, mutluluk alt faktörlerinden sadece “hoşnutsuzluk” ve “neşeli olma” boyutları üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu boyutların betimsel istatistiklerine baktığımızda kadınların daha çok 
hoşnutsuzluk yaşadıkları erkelerin ise neşeli oldukları gözlemlenmiştir. Bu hipotezde, hoşnutsuzluk 
boyutunda en yüksek değere sahip soru “kendimi çok sağlıklı hissetmiyorum; kendimden hoşnut 
değilim” şeklinde bayanlar cevap vermişlerdir. Bu boyutta erkekler ise en yüksek oranda cevap 
verdikleri soru” çok gülen birisiyim; yapmak istediğim her şeye zaman bulabilirim” şeklindedir. Bir 
anlamda erkekler çok neşeli ve zamanları bol, bayanlar ise kendilerini sıkıntıda ve sağlıklı 
hissetmiyorlar. 

Çalışanların, “yaş” ve “çalışma süreleri” bağımsız değişkenleri bağımlı değişkenler olan mutluluğun 
alt boyutları üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı gözlenmiştir. 

“Medeni durum” ve “eğitim” değişkenlerinin, mutluluğun alt boyutlarından sadece “etkililik” boyutu 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptirler. Burada eşinden boşanmış olanların eşi vefat etmiş olanlara göre 
işlerinde ve kişisel yaşamlarında daha etkili oldukları belirlenmiştir. En yüksek skora sahip soru 

Güvensizlik  1,318 ,270 
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“genellikle olaylar üzerinde olumlu etkim vardır” şeklindedir. Boşanmış çalışanların dul çalışanlara 
oranla ve ayrıca lisans mezunu olanların da orta öğretim mezunlarına göre, daha ilgili ve etkili olması 
onların özgüven artışlarıyla birlikte mutluluklarında artış olduğu yönündedir. 

“Unvan” bağımsız değişkeni mutluluk alt boyutlarından yine “etkililik” boyutu üzerinde anlamlı 
etkiye sahip olmasına karşın, Tukey testinde hangi unvanların daha etkili oldukları belirlenememiştir.   

“Sosyal yaşama katılma” değişkeninin mutluk alt faktörlerinden “yaşam memnuniyeti”, 
“hoşnutsuzluk” ve “neşeli olma” boyutları üzerinde anlamlı olarak etkilemiştir. Belediye çalışanlarının 
sosyal yaşama dahil olmaları onları oldukça mutlu etmektedir. 

Sonuç olarak, bu çalışma sadece yeni kurulan Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezinde çalışan tüm 
personel dikkate alınarak yapılması istatistik birimlerinin şekilsel homojenliği sağladığı kabul edilebilir. 
Elde edilen sonuçların uygunluğu diğer büyükşehir belediyeleri çalışanlarına da uygulanarak 
sonuçların güvenirliği ve tekrar edilebilirliği araştırılmalıdır. Oxford Mutluluk Ölçeğinin alt 
boyutlarının tespiti ve isimlendirilmesi önemlidir. Bu boyutların güvenirliği için farklı kurumlarda da 
çalışmalar yapılarak desteklenmesi, bu ölçeğin tek boyutlu kullanım yerine çoklu boyutlu olarak 
kullanılması, çalışanların mutluluğunu belirlemede fayda sağlayabilir. Diğer çalışmalarda özellikle 
kadın çalışanların mutsuzluk nedenleri ve tüm çalışanların hangi tür sosyal yaşamı istedikleri 
belirlenmeli ve pozitif olanlar desteklenmesi kurumlar için önemli olacaktır.  
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BİLDİRİ NO 117: BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON UYGULAMASININ 
DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI VE DENETİM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
Doç. Dr. Cuma ERCAN125; Doç. Dr. Gülsün İŞSEVEROĞLU 126 

Özet 

2000’li yılların başında ABD’de yaşanan Enron ve Worldcom gibi muhasebe skandallarının ardından 
önce ABD ve daha sonra Avrupa ülkelerinde yatırımcıları korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu düzenlemelerden birisi de bağımsız denetimde zorunlu rotasyon uygulamasıdır. 
Rotasyon uygulaması,  denetçi bağımsızlığını ve denetim kalitesini arttırmak için getirilen bir 
mekanizmadır. Bağımsız denetimde rotasyon, bazı ülkelerde denetim firması düzeyinde uygulanırken, 
bazı ülkelerde sorumlu ortak baş denetçi düzeyinde uygulanmaktadır. Zorunlu rotasyon 
uygulamalarının etkileri farklı ülkelerde yapılan çeşitli çalışmalarla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 
çalışmada amaç, zorunlu rotasyon uygulamasının denetçi bağımsızlığı ve denetim kalitesi üzerindeki 
etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Yeminli Mali Müşavirler (YMM) üzerine bir 
araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada  veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Araştırma 
sonucunda, zorunlu rotasyon uygulamasının denetçi bağımsızlığı ve denetim kalitesi üzerinde pozitif 
etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca zorunlu rotasyon uygulamasının denetim firması düzeyinde 
olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Bağımsız Denetim, Rotasyon, Denetim Kalitesi. 

Jel Kodları  : M41, M42. 

 

THE EFFECT OF MANDATORY ROTATION ON AUDITOR INDEPENDENCE AND AUDITING 
QUALITY: A RESEARCH ON SWORN FINANCIAL CONSULTANTS 

Abstract 

In the early 2000s, following the accounting scandals such as Enron and Worldcom in the US, various 
arrangements were made to protect investors in the US and later in European countries. One of these 
regulations is mandatory rotation application in independent audit. Rotation is a mechanism to increase 
auditor independence and audit quality. Rotation is applied at the level of audit firm in some countries 
and in some countries it is implemented at the level of responsible lead auditor. The effects of mandatory 
rotation applications have been tried to be demonstrated by various studies conducted in different 
countries. The aim of this study is to determine the effect of mandatory rotation application on auditor 
independence and audit quality. For this purpose, a research has been conducted on Sworn Financial 
Consultants. Data were collected by survey technique. As a result of the research, it was seen that 
mandatory rotation application had a positive effect on auditor independence and audit quality. It is 
also concluded that mandatory rotation should be at the audit firm level. 

Keywords: Independent Audit, Rotation, Audit Quality. 

JEL codes: M41, M42. 

 

1.Giriş 

İşletmelerin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını gösteren mali tabloların gerçeğe uygun olarak 
hazırlanıp hazırlanmadıklarının araştırılmasında kullanılan temel araç muhasebe denetimidir.  Ancak 
2000’li yılların başında ABD’de yaşanan Enron ve Worldcom gibi muhasebe skandalları denetime olan 
güveni sarsmış, denetçi bağımsızlığı ve denetim kalitesi sorgulanır hale gelmiştir. Bu olayın ardından 
denetime olan güvenilirliğin sağlanması konusunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
düzenlemelerden birisi de zorunlu rotasyon uygulamasıdır. 

                                                        
125 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, cercan@kilis.edu.tr 
126 Uludağ Üniversitesi, Mustafa Kemal Paşa MYO, gissever@uludag.edu.tr  
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Bağımsız denetimde rotasyon uygulaması, denetim firması ya da sorumlu ortak baş denetçi rotasyonu 
şekilde karşımıza çıkmaktadır. Farklı ülkeler farklı türde rotasyon uygulaması bulunmaktadır. Sorumlu 
ortak baş denetçi rotasyonunu uygulayan ülkeler arasında Avustralya, Çin, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, Malezya, Singapur, ABD ve Birleşik Krallık yer almaktadır. Denetim 
firması rotasyonunu uygulayan ülkeler arasında ise, Brezilya, İzlanda, İtalya, Pakistan, Peru ve İspanya 
yer almaktadır (aktaran Rong, 2017, s.4). 

Ülkemizde ise hem denetim firması düzeyinde hem de denetçi düzeyinde karma bir rotasyon 
uygulaması mevcuttur. Bu konuda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Kamu Gözetimi Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetim firmalarının ve bağımsız denetçilerin etik 
ilkeler uyarınca rotasyona tabi tutulmasına ilişkin bir dizi düzenleme getirmiştir. 

Bağımsız denetimde rotasyon uygulamasının amacı,  denetçi ile denetlenen işletme arasındaki 
ilişkilerin bir menfaat birliğinin kurulmasını sağlayacak niteliğe dönüşmesini engellemektir. Denetçi 
müşteri ilişkisi zamanla arkadaşlık ya da dostluklara dönülebilmekte bu da denetçinin denetlediği 
konularda tarafsız düşünebilmesine ya da kalabilmesine engel olabilmektedir (Arslan, 2010, s.206). 

Zorunlu rotasyon uygulaması denetçi bağımsızlığını sağlamak ve denetim kalitesini artırmak için etkili 
bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Günümüzde denetim kalitesi, paydaşların, hükümetlerin ve 
politika belirleyicilerinin en çok ilgilendiği önemli konulardan biri haline gelmiştir. Denetim kalitesi, 
zorunlu rotasyon uygulamasının sadece tartışılmasına bir kapı açmayıp, aynı zamanda onu gündemin 
merkezine getirmiştir. Bununla birlikte, çok uzun bir süredir tartışılan zorunlu rotasyon uygulamasını 
destekleyen görüşler olduğu gibi karşıt görüşler de bulunmaktadır (Rong, 2017, s. 4). 

Bu bağlamda bağımsız denetimde zorunlu rotasyonun gerçek etkilerinin ne olacağı konusunda büyük 
tartışmalar yapılmaktadır. Bağımsız denetimde zorunlu rotasyon taraftarları, denetçi ile müşterisi 
arasındaki uzun süreli bir ilişkinin denetçinin tarafsızlığını tehlikeye attığını ve böylece denetim 
kalitesini olumsuz yönde etkilediğini öne sürmektedir. Tartışmanın diğer tarafında, zorunlu rotasyon 
muhalifleri ise, rotasyonun denetim kalitesini düşüreceğini, ek maliyetler getireceğini ve yeni 
denetçinin eski denetçiye göre daha az bilgiye sahip olacağını öne sürmektedirler (Postma, 2016, s.39). 

Bu çalışmada, bağımsız denetimde zorunlu rotasyonunun denetçi bağımsızlığı ve denetim kalitesi 
üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle literatürdeki 
ampirik çalışmalarla ilgili bulgular ortaya konulmuştur. Daha sonra, yeminli mali müşavirler üzerine 
yapılan araştırmaya yer verilmiştir. Son bölümde ise, sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

2.Literatür 

Literatürde, uluslararası düzeyde gerek firma gerekse ortak baş denetçi rotasyonunun denetim kalitesi 
ile ilişkisini inceleyen son yıllarda yapılmış birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu çalışmaların 
bazıları şöyledir: 

Dordzhieva (2018) yaptığı çalışmada, denetim firmalarının rotasyonunun zorunlu olup olmadığı 
konusundaki uluslararası tartışmayı ele almaktadır. Araştırmada zorunlu rotasyonun, popüler görüşün 
aksine denetçi bağımsızlığını gerçekten bozabileceği sonucuna ulaşmıştır. Başka bir ifadeyle, zorunlu 
rotasyonun denetçiyi daha bağımsız hale getirmediğini tespit etmiştir. 

Patterson, Smith &  Tiras (2018) yaptıkları çalışmada, zorunlu bir rotasyonla yeni bir denetçinin getirdiği 
yeni bir bakış açısının denetim kalitesini arttırıp artırmadığını analiz etmişler. Araştırma sonucunda, 
zorunlu rotasyonun olmadığı durumlarda daha düşük bir denetim riskine ulaşıldığı tespit edilmiştir.   

Choi, Lim ve &  Mali (2017) yaptıkları çalışmada, Güney Kore’de zorunlu denetim firması rotasyonunun 
denetim kalitesi üzerine etkilerini incelemişler. Araştırma sonucunda, zorunlu denetim firması 
rotasyon politikasının denetim kalitesi bağlamında istenen etkiye sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Kim, Lee & Lee (2015) yaptıkları çalışmada, zorunlu olmayan bir rotasyon rejimine kıyasla zorunlu 
denetim firması rotasyonu rejiminde denetim kalitesinin daha yüksek olup olmadığını incelemişler. 
Araştırmada zorunlu denetim firması rotasyonunun, denetçilere yeni bir bakış açısı getireceği ve daha 
bağımsız olmalarını sağlayacağı sonucuna varmışlardır. Bu nedenle, zorunlu denetim firması rotasyonu 
denetçinin bağımsızlığını ve denetim kalitesini artıracaktır. 
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Kwon, Lim &  Simnett (2014) yaptıkları çalışmada, zorunlu denetim firması rotasyonunun denetim 
kalitesi ve denetim ücretlerine etkisi incelemişler. Araştırmada, denetim ücretlerinin 2006 yılından dan 
sonra arttığını ama denetim kalitesini etkilemediği tespit dilmiştir.  

Lennox, Wu & Zhang (2014) yaptıkları çalışmada, Çin’de zorunlu ortak baş denetçi rotasyonunun 
denetim kalitesini nasıl etkilediğini incelemişler. Araştırmada, zorunlu rotasyonun daha yüksek 
denetim kalitesine yol açtığını sonucuna varılmıştır. 

Bandyopadhyay, Chen & Yu (2013) tarafından yapılan çalışmada Çin’de sorumlu ortak baş denetçi 
düzeyinde zorunlu rotasyonunun denetim kalitesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma 
sonucunda, denetim piyasasının gelişmediği ve yasal düzenlemelerin yetersiz olduğu bölgelerde 
rotasyonun denetim kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.   

Monroe ve Hossain (2013) Avustralya’da zorunlu ortak baş denetçi rotasyonuna geçildikten sonra bu 
uygulamanın denetim kalitesi üzerine anlamlı bir etki yapıp yapmadığını tespit etmek için bir araştırma 
yapmışlardır. Araştırmada kalite ölçütü olarak, müşteri işletme ile ilgili önemli şüphelerin olması 
durumunda, denetçinin raporuna bu durumla ilgili bir açıklama paragrafı ekleyip eklemediği 
kullanılmıştır. Çalışmada,  zorunlu rotasyon uygulamasına geçişin denetim kalitesini artırdığı 
sonucuna varılmıştır. 

Onwuchekwa, Erah &  Izedonmi (2012) Güney Nijerya'da zorunlu denetim rotasyonu ile denetim 
kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek için bir çalışma yapmışlar. Araştırma sonucunda, zorunlu denetim 
rotasyonu ile denetim kalitesi arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Chi, Huang, Liao &  Xie (2009) yaptıkları çalışmada, Tayvan'da zorunlu ortak baş denetçi rotasyonunun 
denetim kalitesi üzerine etkisini incelemiştir.  Araştırma sonucunda, zorunlu ortak baş denetçi 
rotasyonunun denetim kalitesini artırdığına dair kanıt bulunamamıştır. 

Literatürde ulusal bazda yapılan çalışmalar çok az olmakla birlikte, bu çalışmalar genellikle literatür 
taraması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmalar şöyledir: 

Yaşar (2016) yaptığı çalışmada,  zorunlu bağımsız denetim firması ve sorumlu ortak baş denetçi 
rotasyonu üzerine uluslararası literatür değerlendirmesi yapmıştır. 

Şavlı (2016) yaptığı çalışmada, daha önce yapılan araştırma sonuçlarını gözden geçirerek, 
uluslararasında ve Türkiye’de denetimde rotasyon alanında yaşanan gelişmeleri irdelemiştir. 

Gönen ve Rasgen (2016) yaptıkları çalışmada, zorunlu denetim rotasyonunun önemini, olumlu ve 
olumsuz yönlerini vurgulanmış ve konu ile ilgili literatür taraması yapılarak, rotasyonunun bağımsız 
denetim üzerindeki etkileri farklı ülkelerden elde edilen bulgular ışığında incelenmiştir. 

Tuan (2015) yaptığı çalışmada, zorunlu rotasyon uygulamasını ulusal ve uluslararası düzenlemeler 
çerçevesinde incelemiş; mevcut literatürdeki tartışmaları artı ve eksi yönleriyle değerlendirmiştir. 

Şenyiğit ve Zeytinoğlu (2014) yaptıkları çalışmada, zorunlu denetçi rotasyonunun denetim kalitesi 
üzerindeki etkisini literatür araştırmasına dayanarak incelenmiştir. 

 

3.YMM’ler Üzerine Bir Araştırma 

3.1.Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu çalışmada temel amaç, bağımsız denetimde zorunlu rotasyon uygulamasının denetçi bağımsızlığı 
ve denetim kalitesi üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır.  

Araştırmanın evrenini Bursa ilinde faaliyet gösteren YMM’ler oluşturmaktadır. Bursa YMM Odasına 
kayıtlı olan ve Bursa’da faaliyet gösteren 120 YMM bulunmaktadır. Bu kapsamda, YMM’lerin 84’üne 
ulaşılabilmiştir. 

Veri toplama aracı olarak, anket yöntemi kullanılmıştır. Anket, YMM’ler ile yüz yüze 
gerçekleştirilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; ankete katılan YMM’lerin 
Demografik özellikleri, ikinci bölümde ise; YMM’lerin zorunlu rotasyon ile ilgili görüşlerini ölçmeye 
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yönelik ifadeler yer almaktadır.  YMM’lerin rotasyon ile ilgili görüşlerinin ölçülmesinde 5‘li likert ölçeği 
kullanılmıştır. Söz konusu 5'li Likert Ölçeği; katılma derecesi (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) 
Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum ifadelerinden meydana 
gelmektedir. 

Araştırmada, elde edilen verilerin analizi sürecinde SPSS 23 istatistik paket programından 
yararlanılmıştır. Toplanan veriler; yüzde, frekans ve aritmetik ortalamaları esas alınarak analiz 
edilmiştir.  

3.2.Araştırmanın Sonuçları 

3.2.1.Demoğrafik Özellikler 

Bu bölümde araştırmaya katılan YMM’lerin; cinsiyeti, eğitim durumu, yaşı, unvanı,  iş deneyimi gibi 
bilgiler yer almaktadır. Elde edilen bulgular ve bunlara ilişkin yorumlar aşağıda verilmiştir. 

                             Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

        Kadın 36 42,9 

        Erkek 48 57,1 

Yaş   

        35-45 44 52,4 

        46-55 22 26,2 

        56-65 10 11,9 

        65 üstü 8 9,5 

Öğrenim Durumu   

        Lisans 74 88,1 

        Yüksek Lisans 8 9,5 

        Doktora 2 2,4 

İş Deneyim   

        0-5 26 31 

        6-10 20 23,8 

       11- 15 12 14,3 

       15 ve üzeri 26 31 

Unvan   

       Denetçi Yardımcısı 23 27,4 

       Denetçi 44 52,4 

       Baş Denetçi 8 9,5 

      Sorumlu Ortak Baş Denetçi 8 9,5 

Toplam 84 100 

 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, araştırma kapsamında ankete katılan YMM’lerin %42,9’u kadın iken, 
%57,1’i erkektir. YMM’lerin %52,4’ü 35-45 yaş, %26,2’sı 46-55 yaş, %11,9’u 56-65 yaş, %9,5’ü 65 üstü yaş 
aralığında bulunmaktadır. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu (%88,1) lisans mezunu iken, %9,5’i 
yüksek lisans ve %2,4’ü doktora derecesine sahiptir. YMM’lerin %31’i 0-5 yıl, %23,8’i 6-10 yıl, %14,3’ü 
11- 15 yıl, %31’i ise 15 yıl ve üzeri deneyime sahiptir. Ankete katılanların çoğunluğu (%52,4) denetçi 
unvanına sahip iken, %27,4’ü denetçi yardımcısı, %9,5’i baş denetçi ve %9,5’i sorumlu ortak baş denetçi 
unvanına sahiptir. 

3.2.2. YMM’lerin Rotasyona İlişkin Görüşleri 

Bu bölümde, rotasyonun denetçi bağımsızlığına ve denetim kalitesine etkisine ilişkin 16 ifadeye 
YMM’lerin ne derece katıldıkları sorulmuştur. Bu ifadeler, çalışmanın teorik kısmının yazılması 
sırasında oluşturulmuştur.  

Uygulanan anketin güvenilirliği Cornbach’s Alpha (α) katsayısı kullanılarak ölçülmüştür. Ölçekte yer 
alan tüm ifadelerin dahil edilmesi suretiyle hesaplanan Alpha katsayısının 0,70 ve daha yüksek olması 
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kabul edilebilir güvenilirlik düzeyini ifade eder (Büyüköztürk, 2011, s.171). Araştırma ile ilgili olarak 
hesaplanan Cronbach’s Alpha değeri 0,704 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, ölçekteki maddelerin 
kabul edilebilir güvenilirlik düzeyinde olduğunu göstermektedir. 

YMM’lerin bu ifadelere katılma dereceleri frekans ve yüzde olarak Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2:YMM’lerin Rotasyona İlişkin Görüşleri 

İfadeler  1 2 3 4 5 Toplam 

 
Rotasyon uygulaması bağımsız denetimin 
kalitesini artırır. 

Frekans 4 8 14 38 20 84 

Yüzde 4,8 9,5 16,7 45,2 23,8 100 

Rotasyon denetim firmaları ve müşteri 
işletmelerin maliyetini artırır. 

Frekans 6 18 26 26 8 84 

Yüzde 7,1 21,4 31 31 9,5 100 

Zorunlu rotasyonla birlikte küçük denetim 
firmaları için de iş fırsatları doğar 

Frekans - 8 6 40 30 84 

Yüzde - 9,5 7,1 47,6 35,7 100 

Rotasyon uygulaması denetçinin mesleki 
şüpheciliğini artırır. 

Frekans 8 28 12 22 14 84 

Yüzde 9,5 33,3 14,3 26,2 16,7 100 

Rotasyon uygulaması denetçinin iş yükünü 
artırır. 

Frekans 6 30 12 24 12 84 

Yüzde 7,1 35,7 14,3 28,6 14,3 100 

Zorunlu rotasyon uygulaması denetim firması 
düzeyinde olmalıdır. 

Frekans - 18 12 26 28 84 

Yüzde - 21,4 14,3 31 33,3 100 

Rotasyon uygulaması finansal raporlamanın 
kalitesinin artırır. 

Frekans - 6 4 32 42 84 

Yüzde  7,1 4,8 38,1 50 100 

Rotasyon denetim firmaları arasındaki rekabeti 
arttırabilir. 

Frekans 8 14 10 36 16 84 

Yüzde 9,5 16,7 11,9 42,9 19 100 

Rotasyonun denetçi bağımsızlığı üzerinde 
pozitif etkisi vardır. 

Frekans 2 6 6 44 26 84 

Yüzde 2,4 7,1 7,1 52,4 31 100 

Çalışma süresinin uzun olması denetçi 
bağımsızlığını zedeler. 

Frekans 6 6 14 36 22 84 

Yüzde 7,1 7,1 16,7 42,9 26,2 100 

Yeni denetçi müşteri işletmeyi iyi tanımadığı için 
finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları 
göremeyebilir. 

Frekans 16 26 10 20 12 84 

Yüzde 19 31 11,9 23,8 14,3 100 

Bir işletmede uzun süre aynı denetim 
personelinin çalışması yakınlık ve kişisel çıkar 
tehditleri oluşturabilir. 

Frekans 4 16 14 28 22 84 

Yüzde 4,8 19 16,7 33,3 26,2 100 

Büyük işletmelere bağımsız denetim hizmeti 
sunabilecek sayıda büyük denetim firması 
olmadığı için rotasyonu fiilen uygulamak 
zordur. 

Frekans - 20 18 42 4 84 

Yüzde - 23,8 21,4 50 4,8 100 

Denetçi rotasyona tabi olacağını bildiği için işini 
daha dikkatli yapar. 

Frekans 2 10 10 40 22 84 

Yüzde 2,4 11,9 11,9 47,6 26,2 100 

 
Denetim firması rotasyonu, sorumlu ortak baş 
denetçi rotasyona göre denetim kalitesi üzerinde 
daha fazla etkiye sahiptir 

Frekans 2 12 20 32 18 84 

Yüzde 2,4 14,3 23,8 38,1 21,4 100 

 

Tablo 2’de de yer alan ifadelere ilişkin YMM’lerin görüşlerini aşağıdaki başlıklar altında yorumlamak 
mümkündür. Bunlar: 
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✓“Rotasyon uygulaması bağımsız denetimin kalitesini artırır” ifadesine YMM’lerin %69’u katılırken, 
%14,3’ü katılmamakta, %16,7’si ise kararsız kalmaktadır. Bu durumda rotasyon uygulamasının denetim 
kalitesi üzerinde pozitif bir etki sağlayacağını söylemek mümkündür. 

✓“Rotasyon denetim firmaları ve müşteri işletmelerin maliyetini artırır” ifadesine YMM’lerin %40,5’i 
katılırken, %28,5’i  katılmamakta ve %31’i kararsız kalmaktadır. 

✓ “Zorunlu rotasyonla birlikte küçük denetim firmaları için de iş fırsatları doğar” görüşüne 
katılımcıların % 83.3’ü katılmaktadır. Rotasyon uygulaması denetçinin mesleki şüpheciliğini artırır. 

✓ “Rotasyon uygulaması denetçinin mesleki şüpheciliğini artırır” ifadesine katılımcıların %42,9’u 
katılırken, %42,82i katılmamakta ve %14,3’ü ise kararsız kalmaktadır. 

 

✓“Rotasyon uygulaması denetçinin iş yükünü artırır” görüşüne katılımcıların % 42,9’u katılırken, 
%42,8’i katılmamakta, %14,3’ü ise kararsız kalmaktadır. 

✓“Zorunlu rotasyon uygulaması denetim firması düzeyinde olmalıdır” ifadesine YMM’lerin 
çoğunluğu (%64,3 ) katılmaktadır. 

✓“Rotasyon uygulaması finansal raporlamanın kalitesinin  artırır” ifadesine YMM’lerin büyük 
çoğunluğu (%88,1 ) katılmaktadır. 

✓“Rotasyon denetim firmaları arasındaki rekabeti arttırabilir” görüşüne YMM’lerin çoğunluğu (%61,9) 
katılmaktadır. 

✓“Rotasyonun denetçi bağımsızlığı üzerinde pozitif etkisi vardır” ifadesine YMM’lerin büyük 
çoğunluğu (%83,4) katılmaktadır. 

✓ “Çalışma süresinin uzun olması denetçi bağımsızlığını zedeler” ifadesine YMM’lerin çoğunluğu 
(%69,1) katılmaktadır. 

✓“Yeni denetçi müşteri işletmeyi iyi tanımadığı için finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları 
göremeyebilir” ifadesine YMM’lerin %38,1 katılırken, %50’si katılmamak, %11,9’u kararsız 
kalmaktadır. 

✓“Bir işletmede uzun süre aynı denetim personelinin çalışması yakınlık  ve  kişisel  çıkar  tehditleri 
oluşturabilir” ifadesine YMM’lerin %59,5’i katılırken, %23,8’i katılmamakta, %16,7’si kararsız 
kalmaktadır. 

✓ “Büyük işletmelere bağımsız denetim hizmeti sunabilecek sayıda büyük denetim firması olmadığı 
için rotasyonu fiilen uygulamak zordur” ifadesine YMM’lerin %54,8’i katılırken, %23,8 katılmamakta, 
%21,4’ü kararsız kalmaktadır. 

✓ “Denetçi rotasyona tabi olacağını bildiği için işini daha dikkatli yapar” ifadesine YMM’lerin 
çoğunluğu (%73,8) katılmaktadır. 

✓ “Denetim firması rotasyonu, sorumlu ortak baş denetçi rotasyona göre denetim kalitesi üzerinde 
daha fazla etkiye sahiptir” ifadesine YMM’lerin %59,1’i katılırken, %16,7’si katılmamakta, %23,8’i ise 
kararsız kalmaktadır. 

Araştırmaya katılan YMM’lerin zorunlu rotasyon yönelik algı düzeyleri ile ilgili ortalamalar ve standart 
sapmalar Tablo 3’te verilmiştir.  Araştırmada ortalamalar 3’ün altında ise negatif, 3,5 ve üzeri ise pozitif, 
3 ise nötr olarak algılanmıştır. 
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Tablo 3: Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

İfadeler X SS 

Rotasyon uygulaması bağımsız denetimin kalitesini artırır. 3,74 1,077 

Rotasyon denetim firmaları ve müşteri işletmelerin maliyetini artırır. 3,14 1,088 

Zorunlu rotasyonla birlikte küçük denetim firmaları için de iş fırsatları doğar 4,10 ,900 

Rotasyon uygulaması denetçinin mesleki şüpheciliğini artırır. 3,07 1,287 

Rotasyon uygulaması denetçinin iş yükünü arttırır. 3,07 1,230 

Zorunlu rotasyon uygulaması denetim firması düzeyinde olmalıdır. 3,76 1,137 

Rotasyon uygulaması finansal raporlamanın kalitesinin artırır. 4,31 ,864 

Rotasyon denetim firmaları arasındaki rekabeti artırabilir. 3,45 1,246 

Rotasyonun denetçi bağımsızlığı üzerinde pozitif etkisi vardır. 4,02 ,944 

Çalışma süresinin uzun olması denetçi bağımsızlığını zedeler. 3,74 1,142 

Yeni denetçi müşteri işletmeyi iyi tanımadığı için finansal tablolardaki önemli 
yanlışlıkları göremeyebilir. 

2,83 1,369 

Bir işletmede uzun süre aynı  denetim  personelinin  çalışması yakınlık  ve  kişisel  çıkar  
tehditleri oluşturabilir. 

3,57 1,205 

Büyük işletmelere bağımsız denetim hizmeti sunabilecek sayıda büyük denetim 
firması olmadığı için rotasyonu fiilen uygulamak zordur. 

3,36 ,900 

Denetçi rotasyona tabi olacağını bildiği için işini daha dikkatli yapar. 3,83 1,027 

Denetim firması rotasyonu, sorumlu ortak baş denetçi rotasyona göre denetim kalitesi 
üzerinde daha fazla etkiye sahiptir 

3,61 1,051 

Tablo 3’te görüldüğü gibi YMM’ler, rotasyonun denetçi bağımsızlığı ve denetim kalitesi üzerindeki 
etkileri ile ilgili genel olarak pozitif bir algıya sahiptirler. Bu bağlamda YMM’lerin 14 ifade için pozitif 
algıya, 1 ifade için de negatif algıya sahip olduklarını görülmektedir. En yüksek ortalama “Rotasyon 
uygulaması finansal raporlamanın kalitesinin artırır.” ifadesine aittir (x ̅=4,31). Bu da göstermektedir ki, 
zorunlu rotasyon ile birlikte finansal raporlamanın da kalitesinde artış olacaktır. Diğer taraftan, en 
düşük ortalama ise, “Yeni denetçi müşteri işletmeyi iyi tanımadığı için finansal tablolardaki önemli 
yanlışlıkları göremeyebilir” ifadesine aittir (x ̅=2,83).  

4.Sonuç  

Bu çalışmada, Bursa’da faaliyette bulunan YMM’lerin rotasyonun denetçi bağımsızlığı ve denetim 
kalitesi üzerindeki etkileri ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Yapılan 
araştırmada elde edilin sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

Araştırmada, zorunlu rotasyon uygulamasının bağımsız denetimin ve finansal raporlamanın kalitesini, 
denetim firmaları ve müşteri işletmelerin maliyetini ve denetim firmaları arasındaki rekabeti artıracağı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Diğer taraftan, zorunlu rotasyon uygulamasının denetçi bağımsızlığı üzerinde pozitif etkiye sahip 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamada çalışma süresinin uzun olması denetçi bağımsızlığını 
zedeleyeceği, bir işletmede uzun süre aynı denetim personelinin çalışmasının yakınlık ve kişisel çıkar 
tehditleri oluşturabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Zorunlu rotasyon uygulamasının firma düzeyinde mi yoksa sorumlu ortak baş denetçi düzeyinde mi 
olacağı günümüzde tartışma konusudur. Araştırmada zorunlu rotasyon uygulamasının denetim 
firması düzeyinde olması gerektiği görüşü hakimdir. Bu bağlamda firma rotasyonunun sorumlu ortak 
baş denetçi rotasyona göre denetim kalitesi üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Kaliteli bir denetimden bahsedebilmek için denetçinin, denetim uygulamalarını belirli standartlara göre 
yürütmesi ve ulaştığı görüşü kanıtlarla desteklemesi gerekmektedir. Diğer taraftan denetçinin 
yetkinliği de bu konuda çok önemlidir. Onun için özellikle denetim mesleğine yeni başlayan personele 
iyi bir eğitim verilmelidir. Ulusal literatürdeki çalışmalar genellikler literatür taraması şeklindedir. Bu 
yönüyle çalışmanın mevcut literatüre katkı sağlayacağı beklenmektedir. 
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BİLDİRİ NO 118: TÜRK VERGİ YARGISINDA SON GELİŞMELER: İSTİNAF 
MAHKEMELERİNE GEÇİŞ 

Prof. Dr. Ramazan Armağan127; Nagihan Erdal128 

Özet 

Türk Vergi Yargısında son gelişmeler olarak İstinaf Mahkemelerinin kurulması vergi yargısında önemli 
değişiklikler meydana getirmiştir. 28.06.2014 tarih ve 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi yargısının üç mercili iki dereceli yapısı üç 
mercili üç dereceli hale dönüştürülmüştür. Bu kapsamda yapılan değişikliklerin temel gerekçesi ise; ilk 
derece mahkemelerince verilen kararların büyük bir çoğunluğunun Danıştay tarafından temyiz kanun 
yoluna tabi tutularak Danıştay’a gelen dosyaların iş yükünü artırması nedeniyle Danıştay’ın içtihat 
mahkemesi olma işlevini yerine getirememesidir. Vergi yargısında 6545 sayılı kanun çerçevesinde idari 
yargı alanında yapılan değişiklikler ile olağan kanun yolu itiraz kaldırılarak istinaf kanun yolu 
getirilmiştir. Temyiz ise, kanunda sayılan sınırlı hallerde başvurulabilen bir kanun yolu haline 
gelmiştir. Böylelikle, ilk derece mahkemesi olan Vergi Mahkemesi kararlarına karşı doğrudan temyiz 
yolu ile Danıştay’a başvurma imkânı kalmamıştır. Bölge İdare Mahkemeleri istinaf mercii konumuna 
getirilerek; ilk derece mahkemesi olan Vergi Mahkemesi ile temyiz mercii olan Danıştay arasındaki 
ikinci derece denetim aşaması olarak etkin hale getirilmiştir. Bu durumun sonucu olaraktan iş yükünün 
Bölge İdare Mahkemelerinde yoğunlaşması sağlanmış, davaların karara bağlanma süreci hızlandırılmış 
ve 6545 sayılı kanun gerekçesinde yer alan temel amaç olan Danıştay’ın iş yükünün azaltılarak 
Danıştay’ı içtihat mahkemesi niteliğine dönüştürülmesi istenmiştir. Bu çalışmayla, İstinaf 
Mahkemelerinin kurulmasının vergi yargısında ortaya çıkardığı değişiklikler ve bu değişikliklerin vergi 
yargısı alanına etkilerini ortaya koyarak literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Türk Vergi Yargısı, İstinaf Mahkemeleri, 6545 Sayılı Kanun 

RECENT DEVELOPMENTS IN THE TURKISH TAX JURIDGE: TRANSITION TO APPEAL 
COURT 

Abstract 

The establishment of the Courts of Appeal as the latest developments in the Turkish Tax Judgment has 
brought about significant changes in the tax judgment. With the “Law on the Amendment of the Turkish 
Penal Code and Some Laws” numbered 6545 and date on 28.06.2014, two level tax judicial system has 
been transformed into a three level judicial system. The main reason for the changes made in this 
context, the majority of the judgments given by the courts of first instance are subject to appeal by the 
Council of State and since the files coming to the Council of State increase the workload of the Council 
of State, the Council of State has not been able to fulfill its function as a jurisprudence court. With the 
amendments made in the administrative jurisdiction in accordance with the Law no. 6545 in the tax 
judgment, the ordinary legal remedy was lifted and the appeal law was introduced. The appeal has 
became a law that can be applied to in the cicumstances. Thus, there was no possibility to apply to the 
Council of State through direct appeal against the decisions of Tax Court as a court of first instance. 
Regional Administrative Courts have been appointed as the Appeal Court, it has made effective as a 
second stage audit between the Tax Court and the Council of State. As a result of this situation, the work 
load is concentrated in the Regional Administrative Courts, the decision time of cases accelerated, it was 
requested that the Council of State, which is the main objective of the Law No. 6545, the Council of 
State's workload was reduced and the Council of State was requested to be transformed into a 
jurisprudence court. With this study, it is aimed to contribute to the literature by introducing the 
changes in tax jurisdiction and the effects of these changes on tax judgement. 
Key Words: Turkish Tax Judgment, 1982 Judicial Reform, Appeal Court. 
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1. Giriş 

Türk Vergi Yargısı Sisteminde ilk uygulamalarına 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde başlanılan İstinaf 
Mahkemeleri,  zamanla karşılaşılan bazı sorunlar nedeniyle 1924’de kaldırılmış olmakla birlikte 1930’lu 
yıllardan bu yana yeniden yargı hayatında yer almasına ilişkin tartışmalar devam etmiştir. Türk Vergi 
Yargısına ilişkin reform çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 28 Haziran 2014 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanan 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” kabul edilmiş ve 20.06.2016 tarihinde Bölge İdare Mahkemelerinin İstinaf 
Mahkemeleri olarak göreve başlamasıyla yeni bir dönem başlamıştır. Söz konusu kanun değişikliği 
sayesinde; idari yargı alanında dolayısıyla vergi yargısı alanında yeni dönem ile birlikte vergi yargısının 
üç mercili iki dereceli yapısı üç dereceli üç mercili hale getirilmiştir. Böylece, özellikle Danıştay’ın iş 
yükünü hafifletilerek içtihat mahkemesi olma özelliğini ön plana çıkarılması, vergi davalarının daha 
hızlı, adil ve etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlamak amaçlanmıştır.  

2. Türk Hukukunda İstinaf Mahkemelerinin Tarihçesi Ve Yeniden Kurulma Gerekçeleri 

İstinaf mahkemeleri Türk Hukuk Sistemine Osmanlı döneminde 1869’da Yargıtay’ın temeli sayılan 
Divan-ı Ahkam-ı Adliye’nin kurulmasıyla ilk defa iki dereceli yargılama düzeni ile geçilmiş ve 1879’da 
Usulü Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu ile istinaf mahkemeleri mevzuata girmiştir (Saygın, 2011, s.639). 
İstinaf mahkemeleri, davaya asıl bakan mahkeme (bidayet mahkemeleri) ile Divan-ı Ahkam-ı Adliye 
arasında ikinci derece mahkeme olarak hukuk sistemimizde yerini almıştır (Fendoğlu, 2000, s.107). İlk 
kuruluş yılları itibariyle İstinaf mahkemeleri için gerekli teşkilatın kurulmaması, istinaf 
mahkemelerinin gerektirdiği niteliklere sahip hakimlerin yetiştirilmemesi ve şeriat hukukunun 
uygulanmaya devam etmesi vb. sebeplerle bu mahkemelerden beklenilen verim alınamamıştır. 
Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk yıllarında da 1924’de 469 sayılı Şer’iye Mahkemelerinin Kaldırılmasına 
ve Mahkemeler Teşkilatına İlişkin Hükümleri Değiştiren Kanunun 9.maddesinde “İstinaf mahakimi ve 
vezaifi” mülgadır yani “İstinaf mahkemeleri ve görevlerine son verilmiştir. Kanun’un bu madde ile 
ilgili gerekçeleri arasında ise; istinaf mahkemeleri konusunda örnek bir uygulamanın yapılamadığı, 
bazı istinaf mahkemelerinde üç, bazı istinaf mahkemelerinde beş hakimin görev yaptığı ve bu 
mahkemelerin yargı sürecinin uzamasına neden olduğu göze çarpmaktadır (Türk, 2000, s.1). Türk Vergi 
Yargısında uzun yıllar boyunca zaman zaman yapılan reform çalışmalarının sonucu  26 Eylül 2004 
tarihli 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 
ile Bölge Adliye Mahkemeleri adli yargıda yer alarak yeniden kurulmuştur (Toklu, 2015, s.63). 28 
Haziran 2014 tarihinde 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile idari yargı alanında istinaf kanun yoluna ilişkin mevzuat yürürlüğe girmiştir. Bölge İdare 
Mahkemeleri ikinci derece denetim aşaması olarak istinaf yargılamasında yetkili makam haline 
gelmiştir (Vergi Sirküleri, 2014, s.1). Söz konusu kanun ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri hakkında Kanun ile 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usul Kanununda değişiklik yapılarak Bölge İdare Mahkemeleri, İstinaf Mahkemeleri olarak 
yapılandırılmıştır. 

İstinaf mahkemelerinin yeniden kurulmasının başlıca gerekçeleri şunlardır: 

- Temyiz mahkemeleri sadece hukuka uygunluk denetimi yaptığı için istinaf mahkemeleri olmadıkça 
konunun maddi yönüyle incelenmesi eksik kaldığı için uygulanacak hüküm ve tespitlerin de hatalı 
olması sonucunu doğurabilmektedir (Türk, 2000, s.2). Bu açıdan hukuk sistemimizde hem hukuki hem 
de maddi açıdan denetleyebilecek yargı organı olarak istinaf mahkemelerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

-İstinaf mahkemeleri ile yargıda daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yargılamanın çözüme 
kavuşturulması (Demirkol, 2016, s.136), adil yargılanma hakkının etkin korunması (Saygın, 2011, s.641) 
hedeflenmektedir. Ayrıca, Danıştay’ın iş yükünü önemli derecede azaltarak içtihat mahkemesi olarak 
görev yapmasını sağlamaktır (Demirkol, 2016, s.137).  

-Kanun koyucunun gerekçesi incelendiğinde ise, amacının makul sürede yargılamanın 
gerçekleştirilmesi olsa da kamu gücüyle yapılan iş ve işlemlerin denetiminde hukuk devletinin bir 
gereği olarak daha fazla kontrolün gerçekleştirilmesidir (Üstün, s.36).   

-İstinaf mahkemelerini mahkeme olarak değerlendirmenin dışında ilk derece mahkemesi kararlarına 
karşı başvurulması durumunda mevcut eksikliklerin tamamlanarak hem maddi hem de hukuki yönden 
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dosyanın yeniden ele alınarak kararın geliştirilmesini sağlayan, reformatif, tamamlayıcı ve düzenleyici 
bir kanun yolu olarak da değerlendirilmektedir (Gülan, 2016, s.22). 

3. 6545 Sayılı Kanun Sonrası Türk Vergi Yargısında Yargılama Sürecindeki Değişim  

6545 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle, idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz 
kanun yoluna başvurmadan önce mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki Bölge İdare 
Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunma zorunluluğu getirilmiştir. Böylece bazı davalarda üç 
aşamalı yargılama usulüne geçilmiştir (Öner, 2016, s.232). 

Bu kanun değişikliğiyle birlikte itiraz kanun yolu kaldırılarak istinaf kanun yolu İYUK’un 
45.maddesinde düzenlenerek hukuken varlık kazanmıştır. Temyiz ise sayılan sınırlı hallerde 
başvurulabilen bir kanun yolu haline gelmiştir ( Demirkol, 2016, s.124). 

6545 sayılı Kanunla istinaf başvurusunda bulunulabilecek ilk derece mahkemesi kararları ile istinaf 
incelemesi sonunda temyiz kanun yoluna başvurulabilecek kararlar sınırlandırıldığı için bazı kararlara 
karşı istinaf ve temyiz kanun yoluna başvuru imkânı kalmamıştır (Öner, 2016, 232). 

Konusu para ile belirlenebilen vergi uyuşmazlıklarında olağan kanun yollarına getirilen sınırlama 
aşağıda yer alan tabloda oluşturulmuştur.  

Tablo 1: Vergi Yargısında Olağan Kanun Yollarına Getirilen Sınırlama 

 Vergi Davasının Konusu 

5.000TL ve altı ise 5001 – 117.000 TL 117.001 TL ve üstü ise 

İlk derece mahkemesi (+) İlk derece mahkemesi (+) İlk derece mahkemesi (+) 

İstinaf incelemesi (-) İstinaf incelemesi (+) İstinaf incelemesi (+) 

Temyiz incelemesi (-) Temyiz incelemesi (-) Temyiz incelemesi (+) 

Kaynak: Öner, 2016, s.233. 

Tablo 1’de vergi yargısında konusu para ile belirlenen uyuşmazlıklarda olağan kanun yollarına getirilen 
sınırlamalar yer almıştır. Konusu 5.000 TL ve altında bulunan vergi uyuşmazlıkları için Vergi 
Mahkemesinde dava açılır, mahkemenin vereceği karar kesin olduğu için istinaf ve temyiz kanun 
yoluna başvurmak mümkün değildir. Konusu 5.001 ve 117.000 TL arası uyuşmazlıklarda ise Vergi 
Mahkemesinde dava açılır ve mahkemenin vermiş olduğu karara karşı istinaf kanun yoluna 
başvurulabilir ancak Bölge İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karar kesin olduğu için temyiz yoluna 
başvurmak mümkün değildir. 117.000 TL’yi aşan vergi uyuşmazlıklarında ise Vergi Mahkemesinde 
dava açılır ve mahkemenin vermiş olduğu karara karşı hem istinaf hem de temyiz kanun yoluna 
başvurulabilir. Bu düzenlemeyle vergi uyuşmazlıklarında bazı davalarda Vergi Mahkemesi, Bölge 
İdare Mahkemesi ve Danıştay’dan oluşan üç dereceli yargılama usulüne geçilmiştir.  

6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesinde vergi yargısında olağan kanun yolları itiraz, temyiz ve 
kararın düzeltilmesi iken olağanüstü kanun yolları kanun yararına bozma ve yargılamanın 
yenilenmesidir. Yapılan değişikliklerle birlikte itiraz kaldırılarak istinaf kanun yolu getirilmiş, kanun 
yararına bozma kanun yararına temyiz olarak yeniden yapılandırılmış ve kararın düzeltilmesi yolu 
kaldırılmıştır ( Keskin, 2016, s.251). İYUK m.53’de düzenlenmiş olan yargılamanın yenilenmesi yolunda 
ise uyum değişikliğine gidilmiştir (Yılmaz, 2016, 424). 

İtiraz yerine istinaf kanun yolunun getirilmesinin temel nedeni ise; yargılama aşamasında istinaf 
mahkemelerinin birer süzgeç görevi görmesini sağlayarak vergi davalarının çoğunluğunun istinaf 
aşamasında çözümlenmek istenmesidir (Ortaç ve Ünsal, 2016, s.10). 

İstinaf kanun yolunu itiraz kanun yolundan ayıran temel farksa istinafta, istisnalar olmakla birlikte 
kural olarak Bölge İdare Mahkemesi’nin istinaf incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararlara karşı 
temyiz yolunun açık olmasıdır (Çağlayan, 2016, s.742). 

5. Sonuç 
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Son yıllarda vergi yargısı alanında dava sayılarındaki önemli artışlar ve davaların 
sonuçlandırılmasındaki sürecin uzunluğu ile üst mahkemelere başvurulan dava dosya sayısındaki 
yoğunlaşma vergi yargısına olan güveni azaltmıştır. Bu tür olumsuzlukların giderilebilmesi amacıyla 
yapılan reform çalışmaları sonucunda vergi yargısında mevcut olan iki dereceli idari yargı sisteminde 
değişikliğe gidilerek üç dereceli yargı sistemine geçilmiştir. 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile idari yargı açısından Bölge İdare Mahkemeleri 
istinaf yargılamasında yetkili makam olarak görevlendirilmiş yargı kararların önemli bir kısmının 
istinaf aşamasında kesinleşmesi sağlanarak, Danıştay’ın iş yükünün azaltılması hedeflenmiştir. Böylece, 
Danıştay’ın tam bir içtihat mahkemesine dönüşerek asıl kimliğine kavuşmasına da olanak sağlanmak 
istenmiştir. Vergi davalarının istinaf mahkemelerinde ikinci kez görülerek hem maddi hem de 
hukukilik denetiminin yapılması,  adaletin sağlanması ve kararlarda tutarlılığın artırılması yönünden 
yargıya olan güveni artıracağı beklenmektedir.  
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BİLDİRİ NO 123: SOSYAL BASKI VE HAKEMLIK YETKINLIĞI: TÜRKIYE 
SÜPER LIG FUTBOL HAKEMLERI ÖRNEĞI 

Yeliz Eratlı Şirin 129; Tayfun Şirin130; Özge Aydın131 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, futbol hakemlerinin hakemlik yetkinlikleri ve sosyal baskıdan etkilenme 
derecelerini bazı demografik değişkenlere göre araştırmaktır. Araştırmanın evrenini süper ligde görev 
yapan 80 futbol hakemi oluşturmaktadır. Araştırmada sosyal baskı düzeyini ve hakemlik yetkinliğini 
ölçmek için veri toplama aracı olarak Johansen &Tommy Haugen (2013) tarafından geliştirilen ölçek 
Türkçeye uyarlanarak kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler, frekans ve yüzdelerle açıklanmış ve 
yorumlanmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan hakemlerin, sosyal baskının her bir unsuru ile demografik 
değişkenlerden arasında bir farkın önemli olup olmadığını tespit etmek amacıyla, t-testi ve tek yönlü 
varyans analizi, farklılığı belirlemek için ise Post Hoc LSD testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma 
sonucuna göre futbol hakemlerinin hakemlik yetkinliği olarak kendilerini “iyiler” arasında bulunduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Futbol hakemlerinin büyük çoğunluğunun sosyal baskının üç yönünü 
tanımlayan (1) Kalabalık, antrenör, yedek oyunculardan gelen gürültü ve rahatsızlık, (2) kararlarının 
sorgulanması (hakemlik başarısızlığı) (3) Oyuncu ve antrenörlerin agresif davranışları ifadelerinden 
etkilenmediklerini belirtmişlerdir. Demografik değişkenler ve sosyal baskı unsurları üzerine yapılan 
analiz sonucuna göre bekar ve yardımcı hakemler  kalabalık, antrenör, yedek oyunculardan gelen 
gürültüden baş hakemlere ve evli olan hakemlere göre daha fazla etkilendiklerini (p<0.05); aynı 
zamanda “Hakemliğimin üzerinde rahatsız edici düşünceler hissediyorum” ifadesine hakemlikten önce 
“futbolculuk deneyimi olamayan ” grup  ile 7 ve daha fazla  futbol deneyimi olan grup arasında anlamlı 
farklılığa rastlanmıştır (p<0.05). 
Anahtar Kelimeler : Futbol, Hakem, Sosyal baskı. 
Jel Kodları  :Z2. 

SOCIAL PRESSURE AND REFEREE COMPETENCY: EXAMPLE OF TURKEY FOOTBALL SUPER 
LEAGUE REFEREES 

Abstract 

The aim of this study is to investigate football referee's competencies and their level of disturbance from 
crowd depending on some demographic variables. 80 football referees officiated in Turkish Super 
League makes the universe of the study. The survey developed by Johansen & Tommy Haugen (2013) 
has been translated into Turkish and been used in this study as a tool to collect data for measuring the 
crowd pressure and referee competencies. 

Data collected through the survey has been defined and interpreted via frequency and percentages. 
Also t-test and single way variance analysis is used to test the survey data and Post Hoc LSD tests have 
been used to identify the discrepancy.  

As a result of the study, it is found that referees define themselves as "good" in aspect of referee 
competencies. Most of the football referees mentioned that they do not get affected from three aspects 
of crowd pressure (1) noise and disturbance from crowd, coaches, substitutes (2) questioning the 
decisions (referee failure) (3) aggressive attitudes of players and coaches.  According to the results of 
studies on demographic variables and social pressure factors, single and assistant referees get affected 
more on noise and disturbance from crowd, coaches and substitutes than chief and married referees 
(p<0.05). Also, significant variance is found on the answers given to the statement "l have disruptive 
thoughts over my refereeing" between the ones who have no football background and the ones have 
football background more than seven years (p<0.05). 
Keywords : Football, Referee, Social pressure 
Jel Codes: Z2. 
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1. Giriş  

İnsanların seçimleri ve sosyal güçler arasındaki etkileşim, 1980'lerin başından beri ekonomistler 
tarafından yoğun bir şekilde incelenmiştir. Yüzyılın en önemli sosyal olgularından biri olan spor, 
ekonomik, sosyal ve kültürel bir sektör olarak gelişimini sürdürmektedir. Bu nedenle ekonomistler, 
farklı sosyal baskı kaynaklarının, temsilcilerin (oyuncuların ve hakemlerin) davranışlarını nasıl 
etkilediğini analiz etmek için spor yarışmalarını bir laboratuvar olarak yoğun bir şekilde kullanmıştır. 
Özellikle futbolda, toplumsal baskının hakemlerin performansını nasıl etkilediği üzerine çalışmalar 
yapılmıştır (Rochaa ve diğ., 2013). 

Futbol tüm dünya toplumlarının ilgi odağı haline gelmiştir. Bütün sporlar içinde en çok seyircinin 
izlediği bu spor dalının gerek öğretiminde gerekse yönetiminde hakemlerin belirleyici etkisi, 
tartışmasız, önemlidir (Sunay, 1996). Bu oyun içerisinde ve dışında hakemler gerektiğinden fazla 
gündemi oluşturmaktadır. Bu durumun özellikle ülkemizde daha fazla olduğu dikkat çekmektedir 
(Müniroğlu, 1995) Bazen milyonların bazen ise yüz milyonların izlediği bu sporun saha içerisindeki 
yönetimi spor eğitimi almış, futbol hakemleri tarafından yapılmaktadır (Sunay, 1996). Üst düzey futbol 
hakemleri, üzerlerinde büyük bir baskı oluşturan devamlı değişen ve karmaşık bir çevresel ortamda 
çalışırlar. (Buraimo ve diğ., 2012). Bu karmaşık ortam hakemlerin herhangi bir karar verme anında öne 
çıktığında onların performanslarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu 
ortamda görev yapan hakemlerin karşılaştıkları başlıca stres kaynaklarının; kararlarında başarısızlık ya 
da hata yapma korkusu, antrenörler ve oyuncularla çatışma ve oyuncuların, antrenörlerin ve seyircinin 
saldırganlık ve sözlü taciz korkusu olarak belirtilmiştir (Anshel ve Weinberg, 1999; Kaissidis ve diğ., 
1998; Johansen ve Haugen, 2013). Futbol hakemleri, önceden belirlenmiş kurallar içerisinde yarışmaları 
yöneten, alınan puanları, galibiyetleri, mağlubiyetleri, cezaları belirleyen kişidir. Hakemler 
branşlarında en üst seviyeye gelebilmek ve orada kalabilmek için  iyi bir fiziki görünüm ve atletik bir  
yapı, hızlı karar verebilme yeteneğine, üst düzey konsantrasyona ve istikrara sahip olmaları 
gerekmektedir. Aynı zamanda hakemler üzerindeki stresin sporcu ve antrenörler den daha fazla 
olduğundan dolayı çeşitli stres kaynaklarına karşı psikolojik olarak dayanıklı olmak zorundadırlar. Bu 
donanımları sayesinde Türkiye de ve Avrupa da en üst düzey maçları yönetebilme özelliklerine göre 
seçilerek maçlar verilmektedir (küme düşme mücadeleleri, şampiyonluğu belirleyen maçlar, ezeli derbi 
müsabakaları). Bu gerçekler doğrultusunda tüm kararlarını hiçbir şeyden etkilenmeden maç sonucuna 
etki etmeden vermek zorundadırlar. Fakat bazı maçlarda seyirci, ev sahibi takım seyircisi, yönetici, 
kulüp başkanları, yazılı ve görsel basın, oyuncu ve antrenör baskısına maruz kalmakta ve zaman zaman 
sonuca etki edecek kararlar vermektedirler. Bu araştırmanın genel amacı, günümüzde futbol 
maçlarında çok önemli bir rol oynayan futbol hakemlerinin hakemlik yetkinliklerini belirlemek ve 
seyirci antrenör ve yedek oyunculardan gelebilecek olan sosyal baskıya karşı bazı özelliklerine göre 
etkilenme derecelerini araştırmaktır. Bu inceleme neticesinde elde edilen bulguların, maç içerisinde 
verdikleri kararlarla maçın kaderini belirleyen hakemlerin farkındalıklarını arttıracağı ve gelişimlerine 
oldukça önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırma grubu  

Bu çalışmanın amacı, 2016-2017 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu süper lig kategorisinde görev 
yapan hakemlerin hakemlik yetkinliği ve oyuncu, antrenör ve seyircilerin sosyal baskılarından nasıl 
etkilendiğini incelemektir. Araştırmanın evrenini süper ligde “baş hakem” ve “yardımcı hakem (çizgi 
hakemi) olarak görev yapan toplam 80 futbol hakemi oluşturmaktadır. 
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Tablo 1. Araştırmaya katılan hakemlerin demografik özellikleri  

Değişkenler Grup f % 

Medeni Durum Evli 71 88.8 

 Bekar 9 11.3 

Hakemlik Görev Bölgesi Baş Hakem 23 28.8 

 Yardımcı Hakem 52 71.3 

Yaş 18-22yaş 7 8.8 

 23-27 12 15.0 

 33-37 13 16.3 

 38-42 33 41.3 

 43+ 15 18.8 

Eğitim Düzeyi Lise 4 5.0 

 Lisans 61 76.3 

 Lisansüstü 15 18.8 

 Yok 25 31.3 

Futbol deneyimi 1-3 yıl 17 21.3 

 4-6 16 20.0 

 7-9 6 7.5 

 10+ 16 20.0 

 

2.2. Veri Toplama Araçları  

Araştırmada sosyal baskı düzeyini ve hakemlik yetkinliğini ölçmek için veri toplama aracı olarak 
Johansen ve Haugen (2013) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır.  

Algılanan hakem yetkinliği: Hakemlerin kendilerini hakemlik yetkinliği için değerlendirmeleri 
“Kendinizi Sizin seviyenizdeki diğer hakemlerle kıyasladığınızda, hakemlik yeteneğinize nasıl puan 
verirsiniz” sorusu ile bir madde ile ölçülmüştür. Hakemlik yetkinliğini ölçmek için hakemlere dört 
karar seçeneği sunulmuştur (en iyiler arasında; iyiler arasında; ortalamalar arasında; zayıflar arasında). 
"Zayıflar arasında" ve "ortalamalar arasında" kategorilerinde yanıt verilmemesi nedeniyle, iki kategorili 
sonuçlarla (yani, "en iyiler arasında / iyiler arasında") değerlendirme yapılmıştır. 

Sosyal Baskı ölçek: Johansen & Tommy Haugen (2013) tarafından , eski bir üst düzey hakem ve iki 
araştırmacıdan oluşan bir uzman paneli oluşturularak kısmen Dawson & Dobson (2010), Sutter & 
Kocher (2004), Nevill ve diğ. (2002), ve Phillippe ve diğ. (2009) çalışmalarına dayanan üç önemli sosyal 
baskı kaynağı belirlenmiştir. Bu sosyal baskı kaynakları: (1) Kalabalıktan, antrenörlerden, oyunculardan ve 
yedek oyunculardan gelen gürültü ve rahatsızlık; (2) Hakemlik başarısızlığı (3) Oyuncular ve antrenörlerin agresif 
davranışları olarak belirlenmiştir. Katılımcılar, sosyal baskının her bir alanını üç ifade üzerinde 
değerlendirmişlerdir (toplam dokuz ifade), örneğin (1) Kalabalık, antrenör, yedek oyunculardan gelen 
gürültü ve rahatsızlık sonucu konsantrasyonumu devam ettirmekte zorlanırım; (2) Oyuncu, antrenör ve 
yedek oyuncular kararları sorguladıklarında kendime olan güvenimi kaybederim (3) Oyuncu ve antrenörlerin 
agresif davranışları sonucu kendimi kararsız ve güvensiz hissederim. Tüm ifadeler, "Kesinlikle 
Katılmıyorum" (1) ile "Kesinlikle Katılıyorum" (7) arasında değişen bir yedi puanlık Likert tipi ölçme ile 
yanıtlanmıştır. Araştırmamızda likert ölçeğinden yedi olası kategori, anlaşma derecesine (yani, 
katılmıyorum, bazen katılıyorum ve katılıyorum) göre üç kategoriye birleştirilmiştir. 

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin istatistiksel analizleri SPSS v 21.0 hesaplanmıştır. Anketten elde edilen veriler, 
frekans ve yüzdelerle açıklanmış ve yorumlanmıştır. Normalde üç boyut altında değerlendirilen ölçek 
(1) Seyirci, antrenör, yedek oyunculardan gelen gürültü ve rahatsızlık; (2) Oyuncu, antrenör ve yedek oyuncular 
kararları sorguladıklarında; (3) Oyuncu ve antrenörlerin agresif davranışlar çalışmamızda madde bazında 
frekans ve yüzdelik hesaplamalar yapılarak değerlendirilmiştir. Bunun nedeni ise çalışmada ölçek 
boyutlarına yapılan güvenirlik analizi sonucunda Cronbach Alpha değerlerinin .60 altında çıkmasıdır. 
Bu nedenle çalışmamızda ölçek madde bazında değerlendirilmiştir. 
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 Ayrıca araştırmaya katılan hakemlerin, sosyal baskının her bir ifadesi ile demografik değişkenlerden 
arasında bir farkın önemli olup olmadığını tespit etmek amacıyla, t-testi ve tek yönlü varyans analizi, 
farklılığı belirlemek için ise Post Hoc LSD testlerinden yararlanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için ise 
.05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. 

Tablo 2. Hakemlerin Hakem Yetkinliğine Ilişkin Algılamaları   

 
En iyiler 
arasında 

İyiler 
arasında  

Soru f % f        % X ss 

Kendinizi sizin seviyenizdeki diğer hakemlerle 
kıyasladığınızda, hakemlik yeteneğinize nasıl puan 
verirsiniz 

32 40 48 60 1.6 .49 

 

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan hakemlerin hakemlik yetkinlikleri ölçüldüğünde; 32 hakem (%40) 
kendilerini diğer hakemlerle kıyasladıklarında en iyiler arasında bulur iken; 48 hakem (%60) kendilerini 
iyiler arasında değerlendirdiklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 3. Hakemlerin Çeşitli Kaynaklardan Sosyal Baskının Etkisine Ilişkin Algılamalarının Sıklık 
ve Yüzde Dağılımı  

İfadeler Katılmıyorum Bazen 
Katılıyorm 

Katılıyorum   

Seyirci, antrenör, yedek oyunculardan 
gelen gürültü ve rahatsızlık sonucu 

f % f % f % X ss 

Hakemliğimin üzerinde rahatsız edici 
düşünceler hissederim 

23 28.7 21 26.3 36 45.0 2.16 .84 

Karar vermekte zorlanırım 26 32.5 16 20.0 38 47.5 2.15 .88 

Konsantrasyonumu devam ettirmekte 
zorlanırım 

33 41.3 19 23.8 28 35.0 1.93 .87 

Oyuncu, antrenör ve yedek oyuncular kararları sorguladıklarında 

Kendimi huzursuz hissederim 58 72.5 22 27.5 0 0 1.27 .44 

İstekli bir şekilde hakemliğime devam 
ederim 

8 10.0 23 28.8 49 61.3 2.51 .67 

Kendime olan güvenimi kaybederim 76 95.0 2 2.5 2 2.5 1.07 .34 

Oyuncu ve antrenörlerin agresif davranışları sonucu 

Verdiğim kararlardan şüphelenmeye 
başlarım 

68 85.0 12 15.0 0 0 1.15 .35 

Kendimi kararsız ve güvensiz 
hissederim 

77 96.3 1 1.3 2 2.5 1.06 .33 

Kararımın doğruluğu konusunda 
kendime güvenirim 

11 13.8 18 22.5 51 63.8 2.50 .72 

 

Tablo 3’de Araştırmaya katılan hakemlerin sosyal baskı üzerine görüşlerinin ortalama ve önem sırasına 
göre hakemlerin “Oyuncu ve antrenörlerin agresif davranışları sonucu kararımın doğruluğu 
konusunda kendime güvenirim” ifade ortalaması (X=2.50) en yüksek bulunmuş; en düşük ise “Kendimi 
kararsız ve güvensiz hissederim” (X=1.06) ifadesi çıkmıştır. 
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Tablo 4. Hakemlerin Medeni Durum ve Hakemlik Pozisyonuna göre Sosyal Baskı Maddelerine 
Ilişkin Bağımsız Örneklem T- Testi Sonuçları 

 Medeni Durum Hakemlik Pozisyonu 
İfadeler 

Evli Bekar   
Orta 
Hakem 

Yardımcı 
Hakem   

 X ss X ss t p X ss X ss t p 

Hakemliğimin 
üzerinde rahatsız edici 
düşünceler 
hissediyorum 

2.23 .81 1.55 .88 2.34 0.02 1.39 .78 2.47 .65 
-
6.303 

0.00 

Karar vermekde 
zorlanırım 

2.22 .86 1.55 .88 2.184 0.03 1.39 .78 2.45 .73 
-
5.764 

0.00 

Konsantrasyonumu 
devam ettirmekte 
zorlanırım 

1.98 .87 1.55 .88 1.396 0.16 1.39 .72 2.15 .84 
-
3.836 

0.00 

Kendimi huzursuz 
hissederim 

1.25 .43 1.44 .52 
-
1.204 

0.23 1.26 .44 1.28 .453 -.178 0.85 

İstekli bir şekilde 
hakemliğime devam 
ederim 

2,47 .69 2.77 .44 
-
1.256 

0.09 2.52 .73 2.50 .65 .077 0.94 

Kendime olan 
güvenimi kaybederim 

1.,07 .35 1.11 .33 -.329 0.73 1.13 .45 1.05 .29 .905 0.45 

Verdiğim kararlardan 
şüphelenmeye 
başlarım 

1.14 .35 1.22 .44 -.638 0.60 1.21 .42 1.12 .331 1.067 0.34 

Kendimi kararsız ve 
güvensiz hissederim 

1.02 .23 1.33 .70 
-
2.703 

0.00 1.08 .41 1.05 .29 .417 0.72 

Kararımın doğruluğu 
konusunda kendime 
güvenirim 

2.47 .75 2.66 .50 
-
1.116 

0.33 2.43 .78 2.52 .70 -.506 0.63 

 

Tablo 4 göre futbol hakemlerinin sosyal baskı düzeylerinin medeni durum değişkenine göre yapılan t-
testi sonuçları verilmiştir. Medeni duruma göre evli ve bekar hakemlerin “Hakemliğimin üzerinde 
rahatsız edici düşünceler hissediyorum” ve “Karar vermekte zorlanırım” maddelerine ilişkin 
görüşlerinde anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır (p<0.05). Ortalamalar dikkate alındığında evli olan 
hakemlerin ortalamaları bekar olan hakemlere göre yüksek çıkmıştır (X=2.23; X=2.22). Medeni durum 
değişkeni ve diğer ifadelere yapılan analiz sonucunda anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0.05). 
Hakemlik pozisyonu değişkenlerine göre yapılan t- testi sonuçlarına göre “Kalabalık, antrenör, yedek 
oyunculardan gelen gürültü ve rahatsızlık sonucu; Hakemliğimin üzerinde rahatsız edici düşünceler 
hissediyorum (p<0.05); Karar vermekte zorlanırım (p<0.05); Konsantrasyonumu devam ettirmekte 
zorlanırım (p<0.05)” ifadelerinde anlamlı farklılığa rastlanmıştır.  
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Tablo 5. Hakemlerin futbolculuk deneyimlerine göre tek yönlü varyans analizi sonuçları (Anova) 

 Yok 1-3yıl 4-6yıl 7-9yıl 10+    

N=25 N=17 N=16 N=6 N=16 F p fark 

Ort±ss Ort± ss Ort± ss Ort± ss Ort± ss    

Hakemliğim hakkında 
rahatsız edici 
düşünceler 
hissediyorum 

2.520±.653 2.117±.927 2.187±.910 1.666±.816 1.812±.834 2.492 0.50 
 
1-4 
1-5 

Karar vermekte 
zorlanırım 

2.560±.711 2.117±.927 2.187±.910 1.500±.836 1.750±.856 3.312 0.01 
1-4 
1-5 

Konsantrasyonumu 
devam ettirmekte 
zorlanırım 

2.440±.711 1.705±.848 1.937±.928 1.000±.000 1.750±.856 5.142 0.00 
1-2 
1-4 
1-5 

Kendimi huzursuz 
hissederim 

1.320±.476 1.352±.492 1.187±.403 1.333±.516 1.187±.403 .506 0.73  

istekli bir şekilde 
hakemliğime devam 
ederim 

2.320±.690 2.941±.242 2.562±.629 2.33±.816 2.375±.806 2.73 0.03 1-2 

Kendime olan 
güvenimi kaybederim 

1.120±.439 1.117±.485 1.000±.000 1.166±.408 1.000±.000 .633 .640 - 

Verdiğim kararlardan 
şüphelenmeye 
başlarım 

1.240±.435 1.058±.242 1.187±.4031 1.166±.408 1.062±.408 .947 .442 - 

Kendimi kararsız ve 
güvensiz hissederim 

1.200±.577 1.000±.000 1.000±.000 1.000±.000 1.000±.000 1.611 1.80 - 

Kararımın doğruluğu 
konusunda kendime 
güvenirim 

2.480±.585 2.529±.874 2.750±.577 1.833±.983 2,500±.730 1.80 1.36 - 

 

Tablo 5’göre hakemlerin sosyal baskı düzeylerine futbolculuk deneyimine göre yapılan Anova testi 
sonuçlarına göre “Kalabalıktan, antrenörler den, yedek oyunculardan gelen gürültü ve rahatsızlık” 
ifadeleri ve futbolculuk deneyimleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). 
“Konsantrasyonumu devam ettirmekte zorlanırım”  ile “futbolculuk deneyimi olamayan ” grup 1-3 yıl; 
7-9 yıl arası ve 10 yıl ve üstü futbol deneyimi olan grup arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0.05). 
Oyuncu, antrenör ve yedek oyuncular kararlarımı sorguladıklarında “istekli bir şekilde hakemliğime 
devam ederim” ifadesinde futbol deneyimi olmayanlar ile 1-3 yıl arası futbol deneyimi olanlar arasında 
anlamlı faklılık tespit edilmiştir. Sosyal baskının diğer maddeleri ile futbolculuk deneyimi arasında 
anlamlı farklılığa rastlanmamıştı (p>0.05). 

4. Sonuç  

Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan hakemlerin hakemlik yetkinlikleri ölçüldüğünde 
hakemlerin %60’ının kendilerini iyiler arasında (Tablo 2) değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Sonucun 
böyle çıkmasının nedeni az sayıda hakemin ülke dışında uluslar arası düzeyde görev alması ve ulusal 
ve uluslar arası süper lig şampiyonluğunu belirleyecek, lig sıralamasına etki eden (şampiyonlar ligi, 
UEFA kupasına katılacak takımların maçları gibi) müsabakalarda çok az veya hiç görev almamaları 
dolayısıyla büyük çoğunluğun kendilerini en iyiler arasında görmemeleri düşünülebilir. Tablo 3’de 
futbol hakemlerinin sosyal baskının üç yönünü tanımlayan (1) Kalabalık, antrenör, yedek oyunculardan 
gelen gürültü ve rahatsızlık, (2) Oyuncu, antrenör ve yedek oyuncular kararları sorguladıklarında (3) 
Oyuncu ve antrenörlerin agresif davranışları madde içerikleri ne yapılan frekans analizi sonucunda 
hakemlerin “Oyuncu ve antrenörlerin agresif davranışları sonucu kararımın doğruluğu konusunda 
kendime güvenirim” ifade ortalaması (X=2.50) en yüksek bulunmuş; en düşük ise “Kendimi kararsız 
ve güvensiz hissederim” (X=1.06) ifadesi çıkmıştır. Bu sonuçlara göre hakemler oyunculardan ve 
antrenörlerden gelen tepkiler ve psikolojik baskıdan etkilenmediklerini motivasyonlarının ve 
konsantrasyonlarının bozulmadığını kararlı bir şekilde hakemlik görevlerini yerine getirmeye devam 
ettiklerini ve bu nedenle kendilerini kararsız ve güvensiz hissetmedikleri şeklinde yorumlanabilir. 
Casajus ve Castagna (2007) hakemlerin futbolda oyunu yönlendiren orta saha futbolcusu kadar 
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psikolojik baskı altında olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda Gürpınar ve Güven (2011) yaptıkları 
araştırmada futbolda sportmenlik dışı davranışı seyircilerin, en fazla hakeme daha sonra sporcuya daha 
sonra seyirciye daha sonra da teknik ekiptekilere karşı yapıldığı sonucuna ulaşmıştır. Bu baskılara 
rağmen hakemlerin etkilenmemesi önemli bir sonuçtur. Tablo 4’e göre hakemlerin sosyal baskı 
maddeleri ve medeni durumlarına göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Evli olan hakemlerin seyirci ve 
saha kenarındaki teknik adam yönetici ve yedek oyunculardan gelebilecek olan tepkiden daha çok 
etkilenmelerinin sebebi evli olan hakemlerin evli ve çocuk sahibi olmaları onların sorumluluk 
duygularının fazla olması, hakem statüsünün yanında baba ve eş rolünde olması bekar olan hakemlere 
göre çok daha fazla sorumluluk taşıdıkları için daha fazla etkilendikleri söylenebilir. Fry ve Soften 
(1992) yaptıkları çalışma hakemlerin hakemliği bırakmalarının en büyük nedenlerinden birinin 
kendilerini ve ailesini aşırı derecede eleştirildiklerinden kaynaklandığını ve bu şartların düzeltildiğinde 
ancak görevlerine geri dönmeyi düşünebileceklerini belirtmişlerdir.  

Araştırmanın diğer önemli sonuçlarından biri ise yardımcı hakemlerle orta hakemler arasında 
bulunmuştur (Tablo 4). “Kalabalık, antrenör, yedek oyunculardan gelen gürültü ve rahatsızlık sonucu; 
Hakemliğimin üzerinde rahatsız edici düşünceler hissediyorum (p<0.05); Karar vermekte zorlanırım 
(p<0.05); Konsantrasyonumu devam ettirmekte zorlanırım (p<0.05)” ifadelerine yardımcı hakemlerin 
puanlaması yüksek bulunmuştur. Dohmen (2008); Dawson (2010); Scoppa (2008) yaptıkları 
çalışmalarda Statların mimari koşullarının, gözlemlenen hakemlik yanlılığının, yani kalabalığın 
büyüklüğü (mutlak boyut), katılıma / kapasite oranına (göreceli boyut) ve sahaya seyircilerin 
yakınlığına önemli bir rol oynadığını bulmuşlardır (maç sahası etrafında koşu parkurunun varlığı).  

Hakemlerin sosyal baskı düzeylerine futbolculuk deneyimine göre hakemlikten önce “futbolculuk 
deneyimi olmayan” grup  ile  “deneyimi olan” grup arasında  “Hakemliğimin üzerinde rahatsız edici 
düşünceler hissediyorum”;“Karar vermekte zorlanırım”; Konsantrasyonumu devam ettirmekte 
zorlanırım” ifadelerinde anlamlı farklılığa rastlanmıştı (Tablo 5). Bu sonuçlara göre Türkiye süper lig 
futbol hakemlerinin hakemlik yetkinlikleri değerlendirildiğinde yarıdan fazlasının kendilerini iyiler 
arasında gördüğü tespit edilmiştir. Genel olarak antrenörlerin sosyal baskı kaynaklarından (oyuncu, 
antrenör ve yedek oyuncular) etkilenmediği hakemlik görevlerini ve kararlarını kendilerini baskı 
altında hissetmeden verdiklerini belirtmişlerdir. Süper lig hakemlerinin evli olan hakemlerin bekar 
hakemlere göre daha fazla sorumluluk ve rol taşıdıkları için sosyal baskıyı daha fazla hissettikleridir. 
Aynı zamanda yardımcı hakemlerin tribüne, yedek oyunculara daha yakın oldukları için tezarrühatlar 
dan ve kulübeden gelecek olan seslerden baş hakemlere göre daha fazla etkilenip kendilerini baskı 
altında hissedebilmeleridir. Bu sonuçlara dayanarak özellikle yardımcı hakem ve evli olan hakemlere 
daha fazla motivasyonla ilgili eğitimler verilmesi ve daha fazla maçlara çıkarak maç ortamına ve seyirci, 
antrenör, oyuncu ve yedek oyunculardan gelebilecek olan tepkilere karşı deneyimleri arttırılabilir. 
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BİLDİRİ NO 125: KARŞILIKSIZ ÇEKLER AÇISINDAN BANKALARIN 
SORUMLULUKLARI 

Ayhan YATBAZ132; Ali Rıza GÖKBUNAR133 

Özet 

Çek ticari hayatta kullanılan kambiyo senetlerinden biridir. Çek yapısı gereği vade içermemekte, 
düzenleme tarihi aynı zamanda ödeme tarihini belirtmektedir. Çekte üç taraf bulunmaktadır: keşideci, 
muhatap ve lehtar. Keşideci çeki düzenleyen ve aynı zamanda çekin üzerinde belirtilen tutarın asıl 
borçlusu olan kişidir. Ancak keşideci bu tutarı bizzat değil muhatap aracılığıyla banka hesabındaki tutar 
üzerinden gerçekleştirir. Muhatap ödemeyi fiili olarak lehtara yapacak olan kişidir. Türkiye’de 
muhatap kanuni düzenlemelere göre daima banka olmak zorundadır. Keşideci mevduat hesabının 
bulunduğu bankadan bu hesabına bağlı olarak çek defteri alabilir. Keşideci çeki düzenlemek suretiyle 
bankaya hesabındaki tutar üzerinden lehtar lehine ödeme emri vermiş olmaktadır. Banka da çekin 
üzerinde yazılı olan tarihi esas alarak lehtara ödemeyi yapar. Dolayısıyla lehtar kendisine ödeme 
yapılacak olan kişidir. Lehtar aynı zamanda çeki elinde bulunduran kişi anlamına gelen “hamil” olarak 
da ifade edilmektedir. Kanuni şekle göre çekin düzenleme tarihi aynı zamanda ödeme tarihidir. Normal 
şartlarda çekin üzerinde belirtilen tutarın muhatap banka nezdindeki hesapta karşılığının olması 
gerekmektedir. Dolayısıyla çekin belirtilen tarihte bankaya ibraz edilmesi halinde banka çekin 
üzerindeki yazılı olan tutarın tamamını hamile ödemekle yükümlüdür. Ancak bazı durumlarda çekin 
bankadaki hesapta karşılığı bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda alacaklı kişi yasal yollara 
başvurmak suretiyle alacağını tahsil etmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada 14.12.2009 tarihinde kabul 
edilen 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksız çek olaylarının banka açısından bir 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu kanun çek konusunda bankaya birtakım sorumluluklar 
getirmektedir. Böylelikle karşılıksız çek vakaları ve bunlardan kaynaklanan mağduriyetler de en aza 
indirilmeye çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çek, Karşılıksız Çek, Bankalar 

 

Giriş 

Çek görüldüğü zaman ödenmesi zorunlu olan ödeme emri ve bir ödeme aracıdır. Bir başka tanıma göre 
de bir bankaya hitaben yazılan ve üzerinde belirtilen tutarın ödenmesini gerektiren bir kıymetli 
evraktır. Çeki imzalayan kişiye keşideci, tahsil eden kişiye lehtar, ödeyecek olan kişiye de muhatap 
denir.  Çek ticari hayatta sıkça kullanılan bir ödeme aracıdır. Çekte vade bulunmaz. Çekin düzenleme 
tarihi aynı zamanda ödeme tarihini belirtmektedir. Bu bakımdan çekin düzenlendiği tarihte lehtar 
tarafından bankaya ibraz edilmesi halinde banka normal şartlarda çek hamiline ödemeyi yapmak 
durumundadır. Ancak çekin karşılığının bulunmaması ya da kısmen karşılığının bulunması halinde 
banka sadece ilgili yasada belirtilen tutarı ödemekle mükelleftir. Çekle ilgili iki temel düzenleme 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu olup kambiyo senetleriyle ilgili 
genel hükümlerinin yanı sıra 780 – 823’üncü maddeleri doğrudan doğruya çekin şekli, unsurları, devri 
ve ödenmesi gibi konulara ayrılmıştır. İkincisi ise 5941 sayılı Çek Kanunu olup bu kapsamda bankanın 
araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri; ibraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun 
tespiti ve gecikme cezası; bankaların bildirim yükümlülüğü; ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı hükme bağlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı genel olarak bankaların çek ve karşılıksız çeklerle ilgili ortaya çıkan 
yükümlülükleri araştırmaktır. 5941 sayılı Çek Kanunu bankalara çeklerle ilgili bazı yükümlülükler 
getirmektedir. Bu yükümlülükler genel olarak araştırma yükümlülüğü, ödeme yükümlülüğü ve 
bildirim yükümlülüğü olmak üzere üç başlık altında toplanabilir. Bu kapsamda banka çek karnesi 
vereceği kişiyi çeşitli açılardan araştırmakla yükümlü olup bazı durumlarda çek hesabının karşılıksız 
olması durumunda banka kanunda belirtilen tutarlarda hamile ödeme yapmakla yükümlüdür. 

                                                        
132 Arş. Gör., Bankacılık ve Finans Bölümü, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 

ayhanyatbaz@hotmail.com 
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mailto:ayhanyatbaz@hotmail.com


IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

325 

  

Karşılıksız çek işlemleri bankalar açısından önemli bir yere sahiptir. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) 
verilerine göre 2016 yılında toplam çeklerin yaklaşık olarak %3,7’si karşılıksız çıkmış olup bu oran 2017 
yılında %2,2 olarak gerçekleşmiştir.  Dolayısıyla bu çalışma bankaların karşılıksız çekler karşısındaki 
yükümlülüklerini ortaya koymak bakımından önem taşımaktadır. 

Çek ve Karşılıksız Çek Kavramı 

Çek anlık bir ödeme aracı olup kambiyo senetlerinden biridir. Türk Ticaret Kanunu’na göre çekin 
unsurları aşağıdaki gibidir: 

• Senet metninde “çek” kelimesini ve eğer senet Türkçeden başka bir dille yazılmış ise o dilde 
“çek” karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, 

• Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi, 

• Ödeyecek kişinin, “muhatabın” ticaret unvanını, 

• Ödeme yerini, 

• Düzenlenme tarihini ve yerini, 

• Düzenleyenin imzasını, 

• Banka tarafından verilen seri numarasını, 

• Karekodu, 
Çekte keşideci, muhatap ve lehtar olmak üzere üç taraf bulunmaktadır. Keşideci çeki düzenleyen kişi 
olup aynı zamanda muhatap banka nezdinde çek hesabı bulunan taraftır. Muhatap ödemeyi fiilen 
yapacak taraf olup kanunlarımıza göre daima banka olmak zorundadır. Lehtar ise kendisine ödeme 
yapılacak olan tarafı ifade etmektedir. Diğer bir kişi üzerine düzenlenen çek yalnız havale 
hükmündedir. Kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş olan bir çek, hamiline yazılı çek hükmündedir. 
Çek hakkında kabul işlemi yapılamaz. Çek üzerine yazılmış bir kabul kaydı, yazılmamış sayılır. Çekte 
öngörülen herhangi bir faiz şartı yazılmamış sayılır. Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi 
bir kayıt yazılmamış hükmündedir. 

Türkiye’de 13.1.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 780 – 823. maddeleri çekin 
düzenlenmesine ayrılmıştır. Bu kapsamda çekin unsurları, devri, ödenmesi gibi hükümler 
düzenlenmiştir. 14.12.2019 tarih ve 5941 sayılı Çek Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte 
19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 
Hakkında Kanun ile 26/2/2003 tarihli ve 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1 ilâ geçici 
5 inci maddeleri yürürlükten kalkmıştır. 

Bankaların Çek ve Karşılıksız Çeklerle İlgili Yükümlülükleri 

Bankaların çek ve karşılıksız çeklerle ilgili yükümlülükleri genel olarak üç başlık altında toplanabilir: 
(1) Araştırma yükümlülüğü, (2) Ödeme yükümlülüğü ve (3) Bildirim yükümlülüğü. Bankalar çek 
hesabı açılmak istenmesi halinde çek hesabı açtırmak isteyen kişinin yasaklı olup olmadığını ve 
ekonomik ve sosyal durumunun elverişli olup olmadığını araştırmakla yükümlüdürler. Bankalar, bu 
kapsamda çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin Risk Merkezi ile adli sicil 
kayıtlarını ve açık kimliklerini saptamak için aşağıdaki belgeleri talep ederler: 

- Fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi örneklerini,  

- Yerleşim yeri belgelerini,  

- Vergi kimlik numaralarını,  

- Tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını,  

- Esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtları 

Bankalar çek hesabının kapatılması hâlinde bu belgeleri, hesabın kapatıldığı tarihten itibaren on yıl 
süreyle saklamak zorundadır. Çek hesabının açılabilmesi için mutlaka ilgilinin, vekilin veya yasal 
temsilcisinin imzası olmak zorundadır. Bankalar çek defterlerini “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, 
Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağı 
Kararlarının Bildirilmesine Ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)” hükümleri dahilinde 
kendileri bastırırlar. 
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Düzenleme tarihinden önce tahsil edilmek üzere bankaya ibraz edilen çekin, TTK’nin 707’inci maddesi 
uyarınca karşılığının kısmen veya tamamen ödenmemesi durumunda hukuki takip işlemi başlatılmaz. 
Hakuki işlemin başlatılabilmesi için çekin düzenleme tarihine bağlı olarak bankaya ibraz edilmesi ve 
karşılıksız işleminin yapılması şarttır. Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın 
herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. 
Ancak çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak 
suretiyle ödenir. “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen ödemekle yükümlü 
olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılır. Muhatap banka, 
ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için aşağıda belirtilen 
tutarları ödemekle yükümlüdür: 

Tablo 1: Bankaların Karşılıksız Çeklerle İlgili Ödeme Yükümlülükleri 

Çekin karşılığının hiç bulunmaması hâlinde Çekin karşılığının kısmen bulunması hâlinde 

- Çek bedeli 1.600₺ veya üzerinde ise 1.600₺ 

- Çek bedeli 1.600₺’nin altında ise çek bedeli 

- Çek bedeli 1.600₺ veya altında ise, çek 
bedelini aşmamak şartıyla, kısmi karşılığı 
1.600₺’ye tamamlayacak tutarı 

- Çek bedeli 1.600₺’nin üzerinde ise çek 
bedelini aşmamak şartıyla kısmi karşılığa 
ilave olarak 1.600₺ 

Kaynak: TCMB 

Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren 5 yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap 
bankanın yukarıda belirtilen tutarlara ilişkin sorumluluğu sona ermektedir. Banka; çekin karşılığının 
hesapta bulunmasına rağmen hamiline ödenmesinin geciktirilmesi, ya da kanunen ödemekle yükümlü 
olduğu miktarın hamile ödenmesinin geciktirilmesi, hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için binde 
üç (%0,3) gecikme cezası öder. 

Hamilin talep etmesi halinde çekin arka yüzüne bankaya ibraz tarihi, hesabın durumu, bankanın 
yükümlü olarak ödediği tutar ve ibraz eden kişinin isim ve soy ismi yazılarak karşılıksız işlemi 
yapılabilir. Karşılıksız işlemi bankanın ödediği tutar düşüldükten sonra kalan tutar için yapılır. Daha 
sonra banka çeki ibraz eden kişiden çekin ilgili kısmını imzalamasını talep eder. Hamilin ödemeyi kabul 
etmemesi halinde bu durum çekin arkasına yazılarak taraflarca imzalanır ve banka çekin ön ve arka 
yüzünün fotokopisi aldıktan sonra çeki ibraz edene geri verir. Bu durum çek hesabında hiç karşılığın 
bulunmaması ve bankanın yükümlü olduğu tutarı hamile ödemesi halinde de aynen geçerlidir. Kısmî 
ödeme halinde ise çekin aslı bankada kalmak suretiyle sadece onaylı fotokopisi hamile verilir. Hamil 
bu fotokopiyle takip işlemlerini yapabileceği gibi ispat aracı olarak icra daireleri ve mahkemelerde işlem 
yapabilir.  

Banka hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimliklerini, adreslerini, vergi kimlik numaralarını, söz 
konusu hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bu bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin tutarları ve 
üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ilişkin bilgileri belirli dönemler itibarıyla Gelir 
İdaresi Başkanlığına (GİB) elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca hamiline çek defteri 
yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlendiğini tespit etmeleri hâlinde, mevcut delilleriyle birlikte 
durumu, tespit tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde bağlı Cumhuriyet başsavcılığına ve GİB’e 
bildirmekle de yükümlüdür. 

Sonuç 

Çek anlık bir ödeme aracı olup vade içermez. Ancak gerçek hayatta düzenleme tarihini ileri bir tarih 
olarak belirlenerek dolaylı bir vade belirlenebilmektedir. Çekin düzenleme tarihinde muhatap bankaya 
ibraz edilmesi halinde banka çek hesabında karşılığın bulunması halinde hamile çek karşılığını 
ödemekle yükümlüdür. Ancak bazı durumlarda çek hesabında çekin ya hiç karşılığı bulunmamakta ya 
da bir kısmı bulunabilmektedir. Bu tür durumlarda banka kanunda belirtilen tutarlar dahilinde hamile 
ödeme yapmakla yükümlüdür. Bankalar belirli şekiller dahilinde çek defterlerini kendileri 
bastırmaktadır. Banka çek defterlerini verecekleri kişilerin yasaklı olup olmadığını ve çek defteri 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

327 

  

kullanmaya elverişli olup olmadığını araştırmakla yükümlüdür. Bununla birlikte hamiline çek hesabı 
sahiplerinin gerekli bazı bilgilerini belirli aralıklarla GİB’e bildirmekle yükümlüdür. 

Kaynakça 

AYPEK, N. vd. (2009). Ekonomik Terimler Sözlüğü, Gazi Kitabevi, Ankara. 

KKB 2017 Faaliyet Raporu 

TCMB Tebliği, Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar 
İle Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine Ve Duyurulmasına İlişkin 
Tebliğ (Sayı: 2010/2) (20.01.2010 tarih ve 27468 sayılı RG) 

TCMB Tebliği: Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu 
Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 
2018/1) (19.01.2018 tarih ve 30306 Sayılı RG) 

3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun 
(19/3/1985 tarihli) 

4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun (26/2/2003 tarihli) 

5941 sayılı Çek Kanunu (14.12.2019 tarihli) 
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BİLDİRİ NO 126: AHP TABANLI VZA YÖNTEMİ KULLANARAK BANKA 
ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Adem BABACAN134 

Özet 

Günümüzde küreselleşme her geçen gün gittikçe önemi artan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle son yıllarda iletişim kanallarındaki gelişmeler küreselleşme sürecini hızlandırmıştır. 
Küreselleşme pek çok alanı etkilediği gibi finansal piyasaları da etkilemektedir. Küreselleşme rekabetin 
artmasına ve daha düşük kar marjları ile firmaların piyasada tutunmaya çalışmalarına neden 
olmaktadır. Bu gelişmeler firmaları kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya zorlamaktadır. 
Firmalar bu nedenlerden dolayı performanslarını geliştirmek zorundadırlar. Etkinlik ölçümü firmaların 
ortakları, yöneticileri ve yatırımcılar açısından önemlidir. Etkinlik ölçümü sonucunda elde edilen 
bilgiler ilgililere firmaların hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirebildiklerini gösterir. Bu bilgiler bir diğer 
ifade ile firma yöneticilerinin geçmişte aldıkları kararların ne kadar başarılı olduğunun da göstergesidir. 
Aynı zamanda etkinlik ölçümüyle firmanın kaynaklarını etkin kullanıp kullanmadığı da ölçülebilir. 
Veri Zarflama Analizi (VZA), çalışmalarda, ağırlıklarını da göz önünde bulundurarak, çoklu girdi ve 
çoklu çıktıyı ortaya koymakla sorumlu karar verme birimlerinin göreli etkinliğini değerlendirmek için 
kullanılan, doğrusal programlama tabanlı, parametrik olmayan bir yöntemdir. Başlangıçta kamu 
kurumlarının göreli performanslarını ölçmek için kullanılan bu yöntem günümüzde pek çok sanayi ve 
hizmet işletmelerinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada bankaların etkinliğini belirleyen altı girdi ve beş 
çıktı Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ile ağırlıklandırıldıktan sonra VZA yöntemi kullanılarak 
Türkiye’deki 23 Bankanın etkinlik analizi hem ağırlıklandırılarak hemde ağırlıklandırılmadan yapıldı 
ve iki sonuç birbiriyle karşılaştırıldı.   

Anahtar Kelimeler : Çok Kriterli Karar Verme, AHP, VZA 

Jel Kodları  : C44, C49, C61 

 

1. Giriş  

VZA (Veri Zarflama Analizi) tekniği (Forsund, 2002:23-24) parametrik olmayan, doğrusal programlama 
prensiplerine dayanan bir organizasyonlar arası göreli etkinlik kıyaslaması yapan bir yöntemdir. 
Literatürde Karar Verme Birimleri (KVB) olarak geçen birbiri ile aynı girdi kullanarak benzer çıktıları 
üreten organizasyonları karşılaştırarak göreli verimliliğini ölçebilen ve etkinlik analizi yapabilen 
“firmalar arası karşılaştırma modeli” olarak da bilinen bir analiz yöntemidir. 

Gerçekleştirilen ilk VZA uygulamasında Charnes ve arkadaşları 1978 yılında A.B.D.’deki devlet 
okulların verimliliklerini ölçmede kullanmışlardır. VZA önceleri “program follow through” olarak 
adlandırıldı. Çalışmalar devam ederken 1957 yılındaki Farrell’in “The Measurement of Productivite 
Efficiency” çalışması Cooper’ın dikkatini çekince Charnes ve arkadaşları tarafından çalışma 
genişletilerek etkinlik ölçümü için VZA yöntemi başarı ile uygulandı. Projenin detayları Charnes ve 
arkadaşları tarafından 1981 yılında tanımlandı (Cooper, 1999:21). 

Ahn ve arkadaşları 1988 yılında özel ve kamu yüksek okullarının relatif etkinliğini istatistiksel ve 
VZA’ya göre değerlendirdi. Yine Ahn ve arkadaşları (Anh, 1989:165-185) kamu yüksek okullarının 
etkinliğini VZA ve oran analiz yöntemleri ile değerlendirdi. Ülkemizde ise Kutlar ve arkadaşları 
Cumhuriyet Üniversitesinin fakülte düzeyinde VZA ile analizini (Kutlar,2004:49-79) yapmıştır. Kamu 
Üniversitelerin etkinlik çalışması ise 2006 yılında Babacan tarafından Doktora tezi olarak sunulmuştur 
(Babacan,2006). Bankalar da etkinlik (Avkiran,2006), (Behdioğlu; 2009) ve daha birçokları tarafından 
çok farklı olmayan girdi ve çıktılarla çalışıldı. VZA gerek kamu ve gerekse özel birçok farklı sektöre 
uygulanmıştır. Dünyada yaygın olarak kullanımına rağmen ülkemizde genelde sağlık ve bankacılık 
alanları ile bilgilere kolay ulaşılabilen İMKB şirketleri alanı ile sınırlı kalmıştır. Bunun başlıca sebepleri 
ise yönetimin karmaşık görünümü, uygulama yapılabilmesi için gerekli olan bilgilerle ulaşma güçlüğü, 
kamu için düzenli veri toplanmaması ve performans ölçümüne karşı dirençlerin aşılamamasından 
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kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda bilgisayar programlarının uygulamayı 
kolaylaştırması bu yöntemin kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Ancak genelde girdi ve çıktılar 
ağırlıklandırılmadan analizler yapıldı. Bu çalışmada VZA’dan önce Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) 
yöntemi kullanılarak girdi-çıktılar ağırlıklandırılıp daha sonra bu ağırlıklar VZA yönteminde 
kullanıldı. 

2. Veri Zarflama Analizi 

Bu çalışmada verilerin değerlendirilmesinde bir parametrik olmayan yöntem olan VZA kullanılmıştır. 
VZA tekniği, bir sınır (frontier) belirleyerek her bir organizasyonun verimliliğini bu sınıra uzaklığına 
göre göreceli analiz eder. VZA, gözlemlenen girdi ve çıktıları kullanarak, ağırlıklı çıktıların ağırlıklı 
girdilere oranı olarak hesaplayarak her bir karar biriminin göreli etkinliğini belirler. Bu yöntem 
geleneksel yöntemlerin çoklu girdi ve çoklu çıktıların değerlendirilmesi için sağlayamadıkları 
bütünselliği, toplam faktör verimliliği mantığı ile sağlayabilmektedir.  

VZA tekniğinde ağırlıklar karar verme birimleri için kendi etkinlik oranlarını maksimize edecek şekilde 
kullanılır. Ağırlık sınırlaması yalnızca pozitif değer seçmesinde olmaktadır (Thanassoulis, 2001:128). 
VZA ağırlık seçiminde esnektir. Ağırlıklar her bir karar verme biriminin girdi ve çıktıları için ayrı ayrı 
tahsis edilir. VZA’nın bu esnekliği VZA için ana avantajlardan biri olduğu söylenebilir.  

2.1. VZA Modelleri 

İlk olarak 1978 yılında CCR modeli ile ortaya çıkan VZA sonraki yıllarda BCC modeli, Additive modeli, 
Slack tabanlı etkinlik ölçümü (SBM) ile farklılaşmalar göstermiştir. Bu çalışmada CCR modeli ile 
analizler üzerinde durulacaktır. 

2.1.1.CCR Modeli 

Bu modelde, n tane KVB varlığı ve bu her bir KVB’nin m tane farklı girdisi ile s tane farklı çıktısı 
olduğunu kabul edilir. KVBj, i girdiden xij miktar girdi tüketerek r çıktıdan yrj miktar çıktı üretir. Bir 
başka kabul xij≥0 ve yrj≥0 dır ve ana kabul olarak da her bir KVB’nin en az bir girdi ve en az bir çıktısı 
pozitif değere sahiptir. 

VZA, Charnes ve arkadaşlarının önerdiği bir oran formudur. Bu formda KVBj= KVBo’nin göreli 
etkinliğinin ölçümünde kullanılan girdiler-çıktılar oranı vardır. Burada KVBo, optimizasyon içinde 
ölçülmesine çalışılan KVBj’lere denilmiştir ve o=1,2,…….n; j=1,2,……n dir. CCR birçok girdi ve birçok 
çıktıyı tek virtüel (ismen olmasada fiilen var olan) girdi ve tek virtüel çıktıya indirgeyen bir yapıdadır. 
Bir özel KVB için tek virtüel girdi-çıktı oranı bir etkinlik ölçüsü sağlar. Öyle ki bu çoklu (multipleirs) bir 
fonksiyondur. Matematiksel programlama dilinde bu oran özel bir KVB’nin amaç fonksiyonunun 
maksimize edilmiş şeklidir. Bu sembolik olarak aşağıdaki şekilde yazılır. 

Burada ur ve vi’ ler değişkenlerdir ve yro ve xio’lar sırası ile 
gözlemlenmiş çıktılar ve girdilerdir. KVBo ise değerlendirilmiş 
KVB’dir.  

Normalize edilmiş kısıtların kümesi her KVB’nin virtüel çıktı ve 
virtüel girdi oranının 1’e eşit ya da daha az olacağını gösterir. 
Amaç fonksiyonu ise KVBo için olan verimlilik oranını 

maksimize edecek olan vi ve ur ağırlıklarını elde etmektir. Ayrıca tüm girdi ve çıktılar negatif değer 
alamazlar. Matematiksel programlama problemi de aşağıdaki gibi ifade edilebilir.    

1
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v1, v2, ……..,vi ≥0 ‘dır. 

Modelde kullanılan semboller aşağıda verildiği şekilde tanımlanır; 

iox
: Etkinliği ölçülen o’uncu karar verme birimine ait i’inci girdi miktarı, 

roy
: Etkinliği ölçülen o’uncu karar verme birimine ait r’inci çıktı miktarı, 

ijx
:j’inci karar verme biriminin kullandığı i’inci girdi miktarı, 

rjy
:j’inci karar verme biriminin kullandığı r’inci çıktı miktarı, 

ru : o’uncu karar verme birimi tarafından r’inci çıktıya verilen faktör ağırlığı, 

iv
: o’uncu karar birimi tarafından i’inci girdiye verilen faktör ağırlığı, 

Amaç fonksiyonunun maksiminizasyon denkleminde verilen kesirli programlama modeli her bir karar 
birimi ayrı ayrı çözülür. n adet optimizasyon probleminde kısıtlar aynı kalacak ama amaç fonksiyonu 
değişecektir. Problemin çözümü içerisinde, her bir karar birimi kendi toplam faktör verimliliğini 

maksimum yapacak ağırlıkları belirler ve bu ağırlıklar, girdiler için 
**

2

*

1 ,......, mkkk vvv
; çıktılar için 

**

2

*

1 ,......, skkk uuu
 şeklinde gösterilebilir. Daha sonra bu ağırlık değerleri kullanılarak optimum etkinlik 

değeri olan  
*  elde edilir. 

*  optimum etkinlik değeri kısıtlardan dolayı 1 değerini geçemez. Eğer 
*

,  1 olarak hesaplanırsa ait olduğu karar verme biriminin etkin olduğuna; 1’den küçük hesaplanırsa ait 
olduğu karar verme biriminin etkin olmadığına karar verilir. 

3. Analitik Hiyerarşi Prosesi 

Karar verme süreç olarak alternatiflerin kriterlerinin çoğalmasıyla karmaşık bir yapıya bürünür. Karar 
vericinin amacı doğrultusunda mevcut alternatifler arasından en iyiyi seçmesi beklenir. Bu bakımdan 
Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri öne çıkmaktadırlar. Mevcut alternatiflerin fazlalaşması 
ve bu kriterlerin hiyerarşiler oluşturması ile karmaşıklaşan problemlerin çözümünde Analitik Hiyerarşi 
Prosesi (AHP) tercih edilir bir yöntem olmuştur. AHP kriterleri alt kriterleri ile birlikte sentezleyerek 
grup hakkında karar vermeyi kolalaştırmasıyla fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada mimari, lokasyon, 
yaşam kalitesi vb olarak birçok farklı kriter ve kriter hiyerarşisi barındıran konut seçimi probleminde 
AHP uygulandı.  

Analitik Hiyerarşi Proses (AHP), ilk olarak 1968 yılında Myers ve Alpert ikilisi tarafından ortaya atılmış 
ve 1977 de ise Saaty tarafından bir model olarak geliştirilerek karar verme problemlerinin çözümünde 
kullanılabilir hale getirilmiştir. AHP, karar hiyerarşisinin tanımlanabilmesi durumunda kullanılan, 
kararı etkileyen faktörler açısından karar noktalarının yüzde dağılımlarını veren bir karar verme ve 
tahminleme yöntemi olarak açıklanabilir. AHP bir karar hiyerarşisi üzerinde, önceden tanımlanmış bir 
karşılaştırma skalası kullanılarak, gerek kararı etkileyen faktörler ve gerekse bu faktörler açısından 
karar noktalarının önem değerleri açısından, birebir karşılaştırmalara dayanmaktadır. Sonuçta önem 
farklılıkları, karar noktaları üzerinde yüzde dağılıma dönüşmektedir. 

AHP birçok alanda başarıyla uygulanmıştır. Metot (Doğan; 2013) otel seçiminde, (İbicioğlu; 2014) 
yönetici seçiminde, (Ömürbek; 2013) kuruluş yeri seçiminde ve daha birçok alanda başarıyla 
uygulamışlardır. Bu çalışmada da banka girdi-çıktılarının ağırlıklandırılması probleminde cevap 
aramak için AHP yöntemi Sivas il merkezinde faaliyet gösteren banka yöneticilerine uygulandı. 

3.1. Analitik Hirararşi Süreci Adımları 

Bir karar vermek probleminde öncelikler üretmek için, kararını aşağıdaki adımlarla çözmeliyiz 
(Saaty,2008,p 85). 

1. Sorunu tanımlayın ve aranan bilginin türünü belirlenir. 
2. Kararın amacı ile en üstten karar hiyerarşisini, daha sonra hedefleri geniş bir perspektiften, ara 
hiyerarşiler (sonraki unsurların bağlı olduğu ölçütler) yoluyla en düşük seviyeye (genellikle 
alternatiflerin bir kümesi) yapılandırılır. 
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3. İkili karşılaştırma matrisi seti oluşturulur. Üst hiyerarşiden başlamak kaydıyla her bir öğe kendisiyle 
ve diğer öğelerle karşılaştırmak için kullanılır. 
4. Öncelikleri tartmak için karşılaştırmalardan elde edilen öncelikler kullanlır. Bu işlem her bir öğe için 
yapılır. Ardından, alt hiyerarşideki her bir öğe için ağırlıklandırılmış değerleri eklenir ve genel öncelik 
bulunur. 
En alttaki hiyerarşideki alternatiflerin nihai öncelikleri elde edilinceye kadar bu ağırlıklandırma ve 
ileme sürecine devam edilir. 

Tablo 1. Analizde Kullanılan Girdi ve Çıktılar  

ÇIKTILAR GİRDİLER 

Kredi ve Alacaklar Net Aktif 

Net Faaliyet Gelirleri Mevduat 

Faiz Gelirleri Faiz Giderleri 

Alınan Ücret ve Komisyonlar Verilen Ücret ve Komisyonlar 

Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri 

 Personel Ödemesi 

 

Tablo 2. Problem Hiyerarşisi 1 

 

Tablo 3. Problem Hiyerarşisi 2 

Tablo 4. Çıktılar Karar Matrisi 

 

 
k1 k2 k3 k4 k5 AĞIRLIKLAR 

k1 1 3,436537 0,13244 0,132859 2,586302 0,09185 

k2 0,290991 1 0,132302 0,128614 1,878146 0,052364 

k3 7,550578 7,55846 1 0,578273 7,865251 0,360695 

k4 7,526801 7,77518 1,729287 1 8,197132 0,455356 

k5 0,386652 0,53244 0,127142 0,121994 1 0,039735 

Kredi ve 
Alacaklar

Net Faaliyet 
Gelirleri

Faiz Gelirleri
Alınan Ücret 

ve 
Komisyonlar

Diğer 
Faaliyet 
Gelirleri

Net Aktif Mevduat
Faiz 

Giderleri
Verilen Ücret ve 

Komisyonlar
Diğer Faaliyet 

Giderleri
Personel 
Ödemesi
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Tablo 5. Girdiler Karar Matrisi 

 

Tablo 6. 23 Bankanın Etkinlik Skorları 

 KVB 

Girdi 
Yönelimli 
ağırlıklı 

CCR 
Yöntem 
Skoru 

Girdi 
Yönelimli 
CCR Eşit 
ağırlıklı 
Yöntem 
Skoru  Unit 

Çıktı 
Yönelimli 

ağırlıklı CCR 
Yöntem 
Skoru 

Çıktı 
Yönelimli 

Eşit 
ağırlıklı 

CCR 
Yöntem 
Skoru 

1 A&T Bank 100 100  A&T Bank 100 100 

2 Deutsche Bank 100 100  Deutsche Bank 100 100 

3 Citibank 100 100  Citibank 100 100 

4 AKBANK 93,23 100  AKBANK 93,23 100 

5 YapıKredi 84,63 100  YapıKredi 84,63 100 

6 FİNANSBANK 83,18 100  FİNANSBANK 83,18 100 

7 Garanti 82,82 99,87  Garanti 82,82 99,87 

8 T. İş Bankası 80,39 100  T. İş Bankası 80,39 100 

9 Şekerbank 78,91 100  Şekerbank 78,91 100 

10 HSBC 77,58 97,43  HSBC 77,58 97,43 

11 HALKBANK 76,68 100  HALKBANK 76,68 100 

12 DenizBank 73,36 100  DenizBank 73,36 100 

13 TBANK 72,71 100  TBANK 72,71 100 

14 ING BANK 67,01 100  ING BANK 67,01 100 

15 TEB 64,17 100  TEB 64,17 100 

16 Anadolubank 53,31 93,74  Anadolubank 53,31 93,74 

17 VakıfBank 52,81 100  VakıfBank 52,81 100 

18 ABank 52,73 100  ABank 52,73 100 

19 Ziraat Bankası 50,68 100  Ziraat Bankası 50,68 100 

20 TEKSTİLBANK 49,46 97,73  TEKSTİLBANK 49,46 97,73 

21 BURGAN BANK 45,02 90,71  BURGAN BANK 45,02 90,71 

22 TURKISHBANK 28,93 75,03  TURKISHBANK 28,93 75,03 

23 Fibabanka 24,97 100  Fibabanka 24,97 100 

Tablo 2 ve 3’deki bu hiyerarşiye göre iki ayrı karar matrisi oluşturularak hem girdilerin hemde çıktıların 
ağırlıkları ayrı ayrı hesaplandı.  Her iki karar matrisi AHP yöntemine göre önce normalize edildi sonra 
öncelik vektörleri hesaplanarak ağırlıklar belirlendi. Daha sonrada bu sonuçların tutarlılık oranları 
birinci matris için 0,053 ve ikinci matris için 0,098 olarak hesaplandı. Bu sonuçlar 0,1 oranından küçük 
olduğu için sonuçlar tutarlı kabul edildi. 

 k1 k2 k3 k4 k5 k6 
AĞIRLIKLAR 

k1 1 0,125698 0,123363 0,156564 0,338074 0,178794 0,027322 
 

k2 7,955576 1 0,616111 3,251344 4,100144 2,1 0,240516 

k3 8,106187 1,623084 1 5,00 8,60 6,01 0,4144 

k4 6,387164 0,307565 0,2 1 7,00 0,90 0,132992 

k5 2,957936 0,243894 0,116279 0,142857 1 0,13468 0,045154 

k6 5,593022 0,47619 0,166389 1,111111 7,425032 1 0,139617 
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AHP’den elde edilen ağırlıklar kullanılarak ve bu ağırlıkların dışında eşit ağırlık verilerak 23 bankanın 
etkinlik sıralaması 2012 yılı verilerine göre yapılarak aşağıdaki Tablo 6 elde edildi.  

Bu sonuçlara göre Girdi Yönelimli CCR yöntemi ele alındığında ağırlıklandırılmadan yapılan analizde 
yanlızca Garanti Bankası (99,87), Tekstilbank (97,73), Hsbs (97,43), Anadolubank (93,74), Burgan Bank 
(90,71), Turkıshbank (75,03) skorları ile etkin olmamış gerikalan 15 Banka etkin görünmektedir. Ancak 
AHP’den elde edilen ağırlıklar kullanıldığında ise Yanlızca A&T Bank, Deutsche Bank ve Citibank 
etkinliği yakalamış diğer bankaların ise etkin olmadığı görülmektedir. Üstelik etkin olamayan 
bankaların etkinlik skorlarınında düştüğü görülmektedir. 

Çıktı Yönelimli CCR yöntemi ele alındığında ağırlıklandırılmadan yapılan analizde de girdi yönelimli 
modelin aynı sonuçları elde edilmiştir. 

3. Sonuç  

 Literatürde VZA analizleri eşit ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak kullanılmaktadır. Eşit 
ağılıklandırma ise karar kriterlerinin önem sevyesi hakkında bilgi vermediği gibi karar verici için karar 
kriterleri arasında bir farkın olmadığı anlamına gelmektedir. Bu ise seçim problemlerinin doğasına 
aykırıdır. Bu çalışmada VZA yöntemi kullanarak etkinlik sıralamasına tutulan 23 banka için karar 
kriterlerini önce AHP yöntemi kullanarak ağırlandırıp hem girdi yönelimli hemde çıktı yönelimli CCR 
metoduna göre sıralama yaparak bu iki sonucu karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma Tablo 6’da gösterildi. 
Analiz sonuçlarına göre AHP ile ağırlıklandırılmış VZA analiz sonuçları daha hassas çıktı sonucuna 
varıldı. VZA eğer literatürde var olan bir ağırlıklandırma modeliyle birlikte kullanılırsa daha hassas 
sonuçlar verir. 
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BİLDİRİ NO 127: AHP VE TOPSİS YÖNTEMİ KULLANARAK BİLGİSAYAR 
SEÇİMİ 

Dr. Ögr. Üyesi Adem BABACAN135 

Özet 

Çok Kriterli Karar Analizi (ÇKKA) konusunda kriterlerin tanımlanması ve ağırlıklandırılması 
sonrasında da en iyi kararın karar verilmesi son yıllarda dikkat çekici bir şekilde literatürde önemli yer 
tutmaya başlamıştır.  "Kriter" yargının bir aracı veya standardıdır. Karar verme bağlamında, bu, belirli 
bir seçimin ya da eylem sürecinin, diğerinden daha cazip olduğu yargılanabilecek bir çeşit standart 
anlamına gelir. Farklı seçimlerin veya eylem biçimlerinin göz önünde bulundurulması, önemli ölçüde 
çelişen bu tür standartların mevcut olması durumunda Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) sorunu haline 
gelir. Örneğin, basit kişisel tercihlerde bile, ilgili kriterler birçok birbirinden bağımsız konuları içerebilir. 
Hem kamu hem özel sektörde kurumsal düzeyde yönetim kararları hem de kişisel bazda kararlar daha 
geniş bir ölçüt yelpazesinin ele alınmasını içerebilir. Bu durumda geniş ölçüde farklı çıkar gruplarından 
mutabakat alındıktan sonra çözüme gidilebilir. Bu karmaşık problemin çözüm yolu ÇKKV 
yöntemlerinden probleme uygun olan birinin seçilmesiyle olur. Çok Kriterli Karar Verme 
metotlarından en çok kullanılan AHP ile ağırlıklandırmanın yapılmasından sonra alternatifler 
arasından TOPSIS yöntemi kullanılarak seçim sıralamasının yapılması çok daha uygundur.  

Bu çalışmada akademisyen olarak üniversitelerde çalışanların bilgisayar seçim problemiele alındı. 
Belirlenen bilgisayarlara ait altı kriter Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemiyle ağırlıklandırılarak 
dört değişik marka bilgisayar markası arasından Topsis yöntemi kullanılarak seçim yapıldı. 

Anahtar Kelimeler : Çok Kriterli Karar Verme, AHP, TOPSIS  

Jel Kodları  : C44, C49,C61 

 

1. Giriş  

Karar verme süreç olarak alternatiflerin kriterlerinin çoğalmasıyla karmaşıkbir yapıya bürünür. Karar 
vericinin amacı doğrultusunda mevcut alternatifler arasından en iyiyi seçmesi beklenir. Bu bakımdan 
Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri öne çıkmaktadırlar. Mevcut alternatiflerin fazlalaşması 
ve bu kriterlerin hiyerarşiler oluşturması ile karmaşıklaşan problemlerin çözümünde Analitik Hiyerarşi 
Prosesi (AHP) tercih edilir bir yöntem olmuştur. AHP kriterleri alt kriterleri ile birlikte sentezleyerek 
grup hakkında karar vermeyi kolalaştırmasıyla fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada mimari, lokasyon, 
yaşam kalitesi vb olarak birçok farklı kriter ve kriter hiyerarşisi barındıran konut seçimi probleminde 
AHP uygulandı. 

Analitik Hiyerarşi Proses (AHP), ilk olarak 1968 yılında Myers ve Alpert ikilisi tarafından ortaya atılmış 
ve 1977 de ise Saaty tarafından bir model olarak geliştirilerek karar verme problemlerinin çözümünde 
kullanılabilir hale getirilmiştir. AHP, karar hiyerarşisinin tanımlanabilmesi durumunda kullanılan, 
kararı etkileyen faktörler açısından karar noktalarının yüzde dağılımlarını veren bir karar verme ve 
tahminleme yöntemi olarak açıklanabilir. AHP bir karar hiyerarşisi üzerinde, önceden tanımlanmış bir 
karşılaştırma skalası kullanılarak gerek kararı etkileyen faktörler ve gerekse bu faktörler açısından karar 
noktalarının önem değerleri açısından, birebir karşılaştırmalara dayanmaktadır. Sonuçta önem 
farklılıkları, karar noktaları üzerinde yüzde dağılıma dönüşmektedir. 

AHP birçok alanda başarıyla uygulanmıştır. AHP birçok alanda ÇKKT olarak başarıyla uygulanmıştır. 
Kurumsal kaynak planlamasında (Wei, 2005), tedarikçi seçiminde (Supçiller,2011), (Doğan; 2013) otel 
seçiminde, (İbicioğlu; 2014) yönetici seçiminde, (Ömürbek; 2013) kuruluş yeri seçiminde ve daha birçok 
alanda başarıyla uygulamışlardır.  

TOPSIS (İdeal Çözüme Benzerlik ile Tercih sıralaması Tekniği = The Technique for Order Preference by 
Similarity to Ideal Solution) ELECTRE yöntemine alternatif olarak Hwang ve Yoon tarafından 1981 
yılında geliştirilmiştir. Bu yöntemin temel kavramı, seçilmiş alternatif ideal bir çözümler arasındaki 
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geometrik anlamda en kısa mesafe sahip olması ve negatif doğru çözümden en uzak mesafeye sahip 
olmasıdır (Triantaphyllou; 1998:12). 

TOPSIS her özelliği yararlı bir şekilde monoton artan veya azalan bir eğilimde olduğunu varsayar. Bu 
nedenle, pozitif ideal çözüm noktasına ve negatif ideal çözüm noktasını bulmak kolaydır. İdeal bir 
çözüm için alternatifleri göreceli yakınlığını değerlendirmek için Öklid Mesafesi Yaklaşımı kullanılır. 
Böylece, alternatiflerin tercih sırası bu göreli mesafelerin karşılaştırılması yoluyla elde edilir. 

Bu çalışmada da akademisyenlerin bilgisayar seçimi problemine cevap aramak için AHP yöntemi ve 
TOPSIS yöntemi birlikte uygulandı. 

2. AHP Yöntemi 

Bir karar verme probleminin AHP ile çözümlenebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken aşamalar 
aşağıda tanımlanmıştır. Her bir aşamada, formülasyon ile birlikte ilgili açıklamalar yapılmıştır. 

 

  

 

Öncelikler üreterek düzenli bir şekilde karar vermek için aşağıdaki adımları izlemeye ihtiyaç duyarız 
(Saaty, 2008:85). 

Adım 1. Çalışmanın amacı bilgisayar seçimi için bilgisayar özelliklerinin ağırlıklandırılması olarak 
belirlendi. 

 

Adım 2. Orta seviyeler (Kriterler), en düşük seviyeler (Alternatifler) vasıtasıyla geniş bir perspektifle 
hedefler oluşturduktan sonra Karar amacı ile en üstten karar hiyerarşisi yapısını Tablo 1’deki gibi 
belirlendi. 
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 Tablo 1. Problem Hiyerarşisi 

Adım 3. Birinci hiyerarşiden başlamak kaydıyla alt hiyerarşiler için kendi arasında ikili karşılaştırma 
matrisleri deneklerin fikirlerine baş vurularak oluşturulur. İkili Karşılaştırma matrisi A aşağıdaki gibi 
Saaty’nin önerdiği absolute skalaya göre oluşturulur. Oluşturulan karşılaştırma matrisi ve hesaplanan 
ağırlıklar Tablo 2’de gösterildi. Tutarlılık analiz sonucu 0,0096<0,1 olduğu için sonuç tutarlı kabul 
edilmiştir. 

Tablo 2. Karar Matrisi ve Hesaplanan Ağırlıklar 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 W 

K1 1,00 1,81 1,72 0,83 1,64 2,24 0,2356 

K2 0,55 1,00 1,74 0,84 1,08 1,42 0,1682 

K3 0,58 0,57 1,00 0,72 0,94 1,17 0,1295 

K4 1,20 1,19 1,39 1,00 1,34 1,58 0,2055 

K5 0,61 0,92 1,06 0,75 1,00 1,44 0,1487 

K6 0,45 0,70 0,86 0,63 0,70 1,00 0,1125 

 

3. Topsis Yöntemi 

TOPSIS her özelliği yararlı bir şekilde monoton artan veya azalan bir eğilimde olduğunu varsayar. Bu 
nedenle, pozitif ideal çözüm noktasına ve negatif ideal çözüm noktasını bulmak kolaydır. İdeal bir 
çözüm için alternatifleri göreceli yakınlığını değerlendirmek için Öklid Mesafesi Yaklaşımı kullanılır. 
Böylece, alternatiflerin tercih sırası bu göreli mesafelerin karşılaştırılması yoluyla elde edilir. 

 

Şekil 1. Negatif İdeal Çözüm ve İdeal Çözümün grafiksel Gösterimi 

TOPSIS yöntemi m alternatifi n kriter açısından değerlendiren aşağıdaki karar matrisi ile 
değerlendirilir. Problemimiz için verilen 2016 yılı verileri kullanılmıştır. 

Kriter 2                         

                                    

                                                 1                                                     İdeal Çözüm 

                                                                 X 

                                                            

                                                                                         Y 

 

                 Kriter 1  

                                        Negatif ideal çözüm                                                         

Problem: Bilgisayar özelliklerinin ağırlıklandırılması 

RAM HDD
EKRAN 
KARTI

EKRAN 
BOYUTU

İŞLEMCİ MALİYET
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Adım 1. Normalize Karar Matris Oluşturulması: 

Bu süreç ELECTRE yöntemine benzer şekilde, değişik kriter boyutlarını boyutsuz kriterlere 
dönüştürmeye çalışır. Normalize karar matrisi R’nin elemanları rij hesaplanır. 

Tablo 3. Karar Matrisi ve Ağırlıklar 

AHP 
Yöntemi 
Ağırlıkları 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 

0,2364 0,1666 0,1293 0,2071 0,1483 0,1123 

  
İŞLEMCİ(GB) RAM(GB) HDD(GB) 

EKRAN 
KARTI(GB) 

EKRAN 
BOYUTU(mm) 

MALİYET 

B1 6,25 256 1048576 16 299,29 2304 

B2 6,25 64 262144 36 272,25 1849 

B3 2,56 16 1048576 4 243,36 8410 

B4 3,24 16 543169 64 177,4224 1225 

Adım 2. Ağırlıklı Normalize Karar Matris Oluşturulması; 

Karar verici tarafından kriterler için bir ağırlık seti W = (w1, w2, w3, ..., wn), (burada: ∑ 𝑤𝑖  =  1𝑛
𝑗=1 ) 

belirlenir.  W matris formunda aşağıdaki gibi gösterilir ve Ağırlıklı Normalize matris V oluşturulur. 

 𝑉 = 𝑅 ∗ 𝑊 = [

𝑟11 ∗ 𝑤1 𝑟12 ∗ 𝑤2 … 𝑟𝑛1 ∗ 𝑤𝑛

𝑟21 ∗ 𝑤1 𝑟22 ∗ 𝑤2 … ⋮
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝑟𝑚1 ∗ 𝑤1 … … 𝑟𝑚𝑛 ∗ 𝑤𝑛

] 

Adım 3. İdeal Çözüm ve Negatif ideal Çözümlerin belirlenmesi; 

 İdeal Çözüm A* ve negatif İdeal Çözüm A- olarak gösterilir; 

𝐴∗ = {(𝑖
𝑚𝑎𝑘𝑠𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽), (𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽′)}  

Burada;  

J = {j = 1,2,3, ..., n | j Fayda kriteri ile ilişkilidir}, 

J’/= {j = 1,2,3, ..., n | j Maliyet kriteri ile ilişkilidir}. 

 Buradan A* aşağıdaki gibi olur. 

𝐴∗ = {𝑣1
∗, 𝑣2

∗ , 𝑣3
∗ , … . 𝑣𝑛

∗} 

Bu denklemde problem maksimizasyon ise V matrisinin sütunlarındaki maksimumlar ve minimizasyon 
ise mininimum değerlerinin alınır. Aynı şekilde negatif İdeal Çözüm A- aşağıdaki gibi ifade edilir. 

𝐴− = {(𝑖
𝑚𝑖𝑛𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽), (𝑖

𝑚𝑎𝑘𝑠𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽′)}  

𝐴− = {𝑣1
− , 𝑣2

−, 𝑣3
−, … . 𝑣𝑛

−} 

Adım 4. Ayırma ölçümlerinin (Si
*, Si

-) hesaplanması; 

İdeal çözüm ve negatif ideal çözüm yardımıyla her bir alternatifin sapma mesafesini n-boyutlu Öklid 
mesafesi yöntemi uygulanarak bulunur. Bu Si

* ve Si
- sapmaları ideal ve negatif ideal çözümden 

ayrılmanın ölçüsüdür. Bu ölçüler karar sayısı kadar olmak üzere  

𝑆𝑖
∗ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

∗)2

𝑛

𝑗=1

 

𝑆𝑖
− = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)2

𝑛

𝑗=1
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𝑖 = {1,2,3, … , 𝑚} 

Adım 5. İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın hesaplanması; 

 Negatif ideal çözüm sapmasının toplam sapma içindeki oranı ideal çözüme yakınlık ölçüsü Ci
* 

olarak adlandırılır.  Bir Ai alternatifinin A* ideal çözümüne göreli yakınlığı aşağıdaki şekilde 
tanımlanmaktadır.  

𝐶𝑖
∗ =

𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
− + 𝑆𝑖

∗ 

0 ≤ 𝐶𝑖
∗ ≤ 1 𝑣𝑒 𝑖 = {1,2,3, … , 𝑚} 

Eğer Ai=A* ise 𝐶𝑖
∗ = 0 ve Ai=A- ise 𝐶𝑖

∗ = 1 olacaktır. Yakınlık ölçüsü 1’e yakın ise Alternatif Ai, ideal 
çözüme yakındır ve eğer sıfıra yakın ise negatif ideal çözüme yakındır denir. Problemimiz sonuçları 
Tablo 4’de gösterildi. 

Tablo 4. Yakınlık Ölçüleri 

  
Si* Si¯ Ci* 

B1 0,0756 0,1336 0,6386 

B2 0,0897 0,1004 0,5280 

B3 0,1658 0,0403 0,1956 

B4 0,1184 0,1156 0,4939 

 

Adım 6. Tercih Sırası Belirlenmesi; 

En iyi alternatif ideal bir çözüm için en kısa mesafeye sahip olan alternatiftir. Alternatifler arası ortaya 
çıkan ilişki ideal çözüme yakınlık ve ideal negatif çözüme uzaklık olarak ortaya çıkmıştır.  

Karar verici memnun edici en iyi alternatif için 𝐶𝑖
∗ tercihi sıralamasına göre karar verilebilir. Büyüğe 

küçükten doğru sıralanan 𝐶𝑖
∗ tercih sırasını gösterir. Bu sıralamaya göre B1 bilgisayarı ankete katılan 

akademisyenler için ilk tercih ettikleri bilgisayar markası olmuştur. 

4. Sonuç 

Bu çalışmada akademisyen arasında kullanmayı tercih ettikleri bilgisayarların özellikleri AHP 
yöntemiyle ağırlıklandırıldı. Buna göre işlemci, ram, hdd, ekran kartı, ekran boyutu ve maliyet 
bilgisayar seçimini etkileyen altı kriter olarak belirlenip ankete katılan 100 kişi fikrine başvurularak 
AHP yöntemi içinde değerlendirilmesi yapıldı. AHP sonuçlarına göre akademisyenlerin bilgisayar 
tercihlerinin belirlenmesinde kriter önem seviyeleri, işlemci, ram, hdd, ekran kartı, ekran boyutu ve 
maliyet için sırasıyla %23,64, %16,66, %12,93, %20,71, %14,83, %11,23 olarak belirlendi. Akademisyenler 
en önemli özellik olarak %23,64 ile işlemciyi algılarken ikinci olarak ekran kartına %20,71 önem 
seviyesini görmüşlerdir. Akademisyen için en az öneme sahip kriter ise maliyet olarak görülmektedir. 
Bu önem seviyeleri kullanılarak Topsis yöntemi uygulanan dört en çok bilinen ve kullanılan bilgisayar 
arasında yapılan seçimde ise maliyeti ikinci sırada bulunan B1 bilgisayarı belirlendi. Üniversitelere her 
beş yılda bir demirbaştan düşürülen bilgisayarlar alınmaktadır. Bu ise Türkiye genelinde oldukça 
büyük bütçe gerektirmektedir. Bu çalışmada elde edilen kriter sonuçları kullanılarak bilgisayar alımları 
yapacak olan Üniversiteler hem akademisyen tercihlerini göz önünde bulunduracak ve mesleki tatmini 
güçlendirecek hem de akademisyen ihtiyaçlarını karşılayan bilgisayar alımıyla daha uzun sürede 
bilgisayar kullanımına sebep olacağından dolayı bilgisayar alımı için daha az kaynak kullanımı 
gerçekleştirerek verimli bütçe kullanımına sebep olacaklardır. 
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BİLDİRİ NO 130: ÖĞRETMENLERİN KARŞILIKLI MUTLULUKLARININ 
YAŞAM DOYUMLARI İLE İLİŞKİSİ 

 Öğretmen Gözde Öner Özaslan136;  Dr. Erkan Hasan Atalmış 137 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin karşılıklı mutluluk düzeyleri ile yaşam doyum düzeyleri arasında 
ilişkisini incelemektir. Bu bağlamda çalışmada öğretmenlerin karşılıklı mutluluk düzeylerini ölçmek 
için Hitokoto ve Uchida (2015) tarafından geliştirilen ve Ekşi, Demirci ve Ses (2017) tarafından 
Türkçe’yeuyarlanan “Karşılıklı Mutluluk Ölçeği” kullanılırken; yaşam doyum düzeylerini ölçmek için 
ise Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ve Köker (1991) tarafından 
Türkçe’ye çevrilen “Yaşam Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli kullanılan bu 
araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Doğu Akdeniz Bölgesi’nde görev yapan 
öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem olarak seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 15 
okuldaki 182 öğretmen seçilmiştir. Elde edilen verilere doğrulayıcı faktör analizi uygulandıktan sonra 
iki ölçek arasındaki ilişkiyi bulmak için Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına 
göre öğretmenlerin karşılıklı mutlulukları ile yaşam doyumları arasında orta düzey, pozitif yönde ve 
anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Karşılıklı mutluluk, yaşam doyum, doğrulayıcı faktör analizi. 

Jel Kodları  : I2, I21. 

 

1. Giriş  

İnsanoğlu var olduğundan bu yana mutluluğun hep aranan ve merak edilen bir olgu haline geldiği 
söylenebilir. Bireylerin mutluluklarında çevrelerindeki insanların olumlu veya olumsuz etkisi olduğu 
düşünülebilir. Bu açıdan bakıldığında karşılıklı mutluluk; insanların çevrelerindeki insanlarla ilişkileri 
neticesi sonucunda oluştuğu varsayılabilir.  

İnsanların yaşama amaçlarından biri yaşamdan keyif almak diğere bir ifade ile yaşamı dolu dolu 
yaşamaktadır. İlk kez Neugarten (1961) tarafından ortaya atılan “Yaşam Doyum” kavramı, insanların 
mevcut yaşamlarından ve yaşam süreçlerinden memnun olmaları ve yaşam süreçlerinden anlam 
kazanabilmeleridir (Barut ve Kalkan, 2002). Bu kavramı anlayabilmek için öncelikle “doyum” 
kelimesini anlamak gerekmektedir. Bireylerin yaşamla ilgili arzu, gereksinim ve beklentilerinin yerine 
gelmesine doyum denilmektedir. Bu tanımlar doğrultusunda Arslan (2017) yaşam doyumu, bireyin 
yaşamında sahip oldukları ve sahip olmak istedikleri arasında yapılan karşılaştırma sonucunda 
edinilen duygu olarak tanımlamaktadır. 

Bireylerin yaşam doyumları gerek bireysel gerekse çevresel etkileşimlerden etkilenmektedir. Büber 
(2017), bu etkileşimlere örnek olarak kulüpler, çeşitli etkinlikler, aile bireylerinin yaşam tarzları, 
akrabalık ilişkileri, bireylerin toplumsal ve ailevi sorumluluklarını vermektedir. Bu bağlamda yaşam 
doyumu kavramının algılanışı kişiden kişiye değişmekte ve bu nedenle yaşam doyumunu etkileyen 
öğeleri kesin olarak ifade etmek zorlaşmaktadır. Baykoçak (2002), bireylerin yaşam doyumunu 
etkileyen unsurları şu şekilde sıralamaktadır: 

❖ günlük yaşamdan mutluluk duymak,   

❖ yaşamı anlamlı bulmak,   

❖ amaçlara ulaşma konusunda uyum,  

❖ pozitif bireysel kimlik,   

❖ fiziksel olarak bireyin kendisini iyi hissetmesi,   
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❖ ekonomik güvenlik,   

❖ sosyal ilişkiler. 

Yukarıdaki yaşam doyum kavramı ve etkileyen faktörler göz önüne alındığında, eğitim sisteminin 
tartışmasız en önemli unsurlarından olan öğretmenlerin işlerinde etkili ve verimli olmaları için yaşam 
düzeylerinin belli düzeyde önemi söz konusudur. Geniş biçimde bir insan topluluğuyla ilişki ve 
etkileşim halinde icra edilen öğretmenlik mesleğinde (Bedir, 2017; Şişman, 2002), diğer mesleklerden 
farklı olarak iletişim sürecinde çevresindeki bireyleri etkileme gücüne sahip olma eyleminin yüksek 
derecede gerçekleştirilmesi oldukça muhtemeldir. Bu durum öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal 
gelişimini etkileyen öğretmenlerin psikolojik özelliklerini ön plana çıkarmaktadır (Sünbül, 2002). Diğer 
bir ifade ile, öğretmenlerin birey olarak çevrelerindeki bireylerle karşılıklı mutlulukları ve yaşam 
doyumlarının günlük yaşamlarını etkileyeceği düşünüldüğünde, eğitim-öğretime de dolaylı olarak 
olumlu veya olumsuz etki edeceği söylenebilir. Bu etki ve etkinin öneminden hareketle, bu çalışmada 
öğretmenlerin karşılıklı mutlulukları düzeyleri ile yaşam doyum düzeyleri ve karşılıklı mutlulukları ile 
yaşam doyumları arasındaki ilişki incelenecektir. Bu bağlamda araştırmada şu sorulara cevap 
aranmıştır: 

1. Öğretmenlerin yaşam doyum düzeyleri ile karşılıklı mutluluk düzeyleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2. Öğretmenlerin yaşam doyum düzeyleri ile karşılıklı mutluluk düzeyleri cinsiyet, eğitim durumu ve 
medeni duruma göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterir mi? 

2. Yöntem 

Bu bölümünde araştırma modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları ve verilerin analizine yer 
verilmiştir.  

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. İlişkisel tarama modelleri, birden fazla değişken 
arasında değişimin varlığını ve/veya derecesini belirlemektedir. (Karasar, 2016). Bu çalışmada 
değişkenler arasındaki korelasyonun yönü ve düzeyi araştırılacaktır. 

2.2. Evren ve Örneklem   

Araştırmanın evreni 2017-2018 eğitim öğretim yılında Doğu Akdeniz Bölgesi’nde görev yapan 
öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 15 okuldaki 182 
öğretmen örneklem olarak belirlenmiştir. Tablo 1 öğretmenlerin cinsiyeti, medeni durum, kıdem, eğitim 
durumu ve okul türü gibi demografik özelliklerini göstermektedir. 

Tablo 1. Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 

Değişken    N % 

Cinsiyet Kadın 108 59.3 

  Erkek 74 40.7 

Medeni Hal Evli 141 77.5 

  Bekar 41 22.5 

Eğitim Durumu Lisans 152 83.5 

  Yüksek Lisans 30 16.5 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin %59.3’ü (N=108) kadın, %40.7’si (N=74) 
erkek, %77.5’i (N=141) evli, %22.5’i (N=41) bekardır. Eğitim durumuna göre incelendiğinde, 
öğretmenlerin %83.5’inin (N=152) lisans, %16.5’inin (N=30) yüksek lisans düzeyinde eğitime sahip 
oldukları görülmektedir.  

2.3. Veri Toplama Araçları  

Bu araştırmada iki bölümden oluşan bir veri toplama aracı kullanılmıştır. İlk bölümde öğretmenlerin 
demografik özellikleri ölçülmekte, ikinci bölümde ise beşli likert tipinde geliştirilen Yaşam Doyum ve 
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Karşılıklı Mutluluk Ölçekleri bulunmaktadır. Ölçeklerde kullanılan derecelendirme seçenekleri “Hiç 
Katılmıyorum = 1, Katılmıyorum = 2, Kararsızım = 3, Katılıyorum = 4 ve Tamamen Katılıyorum = 5” 
şeklindedir. 

Öğretmenlerin karşılıklı mutluluk düzeylerini ölçmek için Hitokoto ve Uchida (2015) tarafından 
geliştirilen ve Ekşi, Demirci ve Ses (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Karşılıklı Mutluluk Ölçeği” 
tek faktör ve dokuz maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmada ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha 
yöntemi ile hesaplanmış ve .82 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerliliği hesaplamak için MPLUS 7.4 
programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmış ve elde edilen model Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Karşılıklı Mutluluk Ölçeği’nin DFA Modeli 

 

Model uyum iyilik uyum indeksine bakıldığında CFI ve TLI değerleri 0.90 ve 0.90 dan büyük (CFI = 96 
; TLI = .93) ve RMSEA ve SRMR değerleri 0.08 den küçük olduğundan (RMSEA=.07; SRMR=.05) 
modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu görülmektedir (Kline, 2011)  

Öğretmenlerin yaşam doyumunu ölçmek için Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından 
geliştirilen; Köker (1991) ve Yetim (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Yaşam Doyum Ölçeği”, tek 
faktör ve 5 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmada ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha yöntemi ile 
hesaplanmış ve .90 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerliliği hesaplamak için MPLUS 7.4 programı 
kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmış ve elde edilen model Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Yaşam Doyum Ölçeği’nin DFA Modeli 

Model uyum indeksine bakıldığında CFI ve TLI değerlerinin 0.90 ve 0.90 dan büyük (CFI=.96; TLI=.93) 
ve RMSEA ve SRMR değerlerinin 0.08 den küçük olduğundan (RMSEA=.07; SRMR=.05), modelin kabul 
edilebilir düzeyde olduğunu görülmektedir (Kline, 2011). 

2.4. Verilerin Çözümlenmesi 

Veri toplama aracının uygulanması neticesinde elde edilen veriler SPSS 24.0 programları yardımıyla 
analiz edilmiştir. İlk araştırma sorusu olan öğretmenlerin yaşam doyum düzeyleri ile karşılıklı 
mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için Pearson Korelasyon katsayısı (r) kullanılır. +1 
ile –1 aralığında değerler alan korelasyon katsayısı için:  

1.00 < | r | < 0.70  yüksek düzeyde korelasyon, 

 0.70 < | r | < 0.30  orta düzeyde korelasyon,  

0.30 < | r | < 0.00  düşük düzeyde korelasyon olarak yorumlanır.     

Değişkenler arasındaki ilişki pozitif ya da negatif olabilmektedir. Pozitif ilişki, değişkenlerden birisi 
artarken diğerinin de artma eğiliminde, değişkenlerden biri düşerken diğerinin de düşme eğiliminde 
olduğunu ifade ederken, negatif ilişki ise değişkenlerden biri artarken diğerinin düşme eğiliminde 
olduğunu ifade etmektedir (Büyüköztürk vd., 2014). 

İkinci araştırma sorusu olan öğretmenlerin yaşam doyum düzeyleri ile karşılıklı mutluluk düzeylerinin 
cinsiyet, eğitim durumu ve medeni duruma göre değişimini bulmak için öncelikle bağımlı değişkenler 
olan öğretmenlerin yaşam doyum ile karşılıklı mutluluk düzeylerinin dağılımının normal olup 
olmadığı çarpıklık katsayısı ile test edilmiş, sırasıyla -.36 ve -.55 olarak bulunmuştur. Bu değerler -1 ile 
+1 arasından olduğundan dolayı parametrik test kullanılmıştır. Bu araştırma sorusundaki cinsiyet 
(kadın-erkek), eğitim durumu (lisans – yüksek lisans) ve medeni durum (evli-bekar) değişkenleri iki 
kategorili olduğundan dolayı parametrik testlerden t-test kullanılmıştır.   

3. Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde yer alan bulgular araştırma soruları çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

3.1. Öğretmenlerin Karşılıklı Mutluluk ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular
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Pearson Korelasyon analizi sonucunda, öğretmenlerin yaşam doyumları ile karşılıklı mutluluk 
düzeyleri arasında bir ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde olduğu 
bulunmuştur (r=.66, p<.05). 

3.2. Öğretmenlerin Yaşam Doyum ve Karşılıklı Mutluluk Düzeylerinin Cinsiyet, Eğitim Durumu ve 
Medeni Durum Değişkenine Göre Değişimine Yönelik Bulgular 

İkinci araştırma sorusunu incelemeden önce öğretmenlerin yaşam doyum ve karşılıklı mutluluk 
düzeylerin bulmak için yapılan betimsel istatistik sonucunda öğretmenlerin yaşam doyum ve karşılıklı 
mutluluk düzeyleri sırasıyla 3.23 ve 3.84 olarak bulunmuştur. Bu durum beşli likert tipi ölçekte 
öğretmenlerin yaşam doyum düzeyleri 3.düzey ve karşılıklı mutluluk düzeyleri ise 4.düzeye karşılık 
geldiği bulunmuştur.  

Yapılan t-testi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2’ye göre öğretmenlerin yaşam doyum düzeyleri cinsiyet ve eğitim durumu değişkenlerine göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılık göstermezken (cinsiyet: t=-1.84, p>.05; eğitim durumu: 
t=-1.84, p>.05); medeni durum değişkenine göre bekar öğretmenler lehine farklılık bulunmuştur (t=-
2.36, p<.05).  

Tablo 2. Yaşam Doyum ve Karşılıklı Mutluluk Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre Değişimi 

 Bağımlı Değişken  Bağımsız Değişken Ortalama t değeri 

Yaşam Doyum 
Cinsiyet 

Kadın 16.69 
-1.84 

 Erkek 15.36 

 Medeni Durum 
Evli 15.72 

-2.36* 
 Bekar 17.61 

 Eğitim Durumu 
Lisans  15.91 

-1.84 
 Yüksek Lisans 17.67 

Karşılıklı Mutluluk 
Cinsiyet 

Kadın 34.56 
-.018 

 Erkek 34.54 

 Medeni Durum 
Evli 34.10 

-1.94 
 Bekar 36.10 

 Eğitim Durumu 
Lisans  34.02 

-2.94* 
  Yüksek Lisans 37.23 

*p<.05 

Yine Tablo 2’ye göre öğretmenlerin karşılıklı mutluluk düzeyleri cinsiyet ve medeni durum 
değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılık göstermezken (cinsiyet: t=-.018, 
p>.05; medeni durum: t=-1.94, p>.05); eğitim durumu değişkenine göre yüksek lisans eğitimi olan 
öğretmenler lehine farklılık bulunmuştur (t=-2.94, p<.05).  

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu çalışmada öğretmenlerin karşılıklı mutluluklarının yaşam doyumları ile ilişkisi ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Bunun yanı sıra öğretmenlerin karşılıklı mutluluk ve yaşam doyum düzeyleri bulunmuş 
ve bu düzeylerin cinsiyet, medeni durumve eğitim durumu değişkenlerine göre değişim gösterip 
göstermediği araştırılmıştır. 

Öğretmenlerin karşılıklı mutlulukları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için 
gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucuna göre bu ilişkinin orta düzeyde, pozitif yönde ve 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Bu sonuç; insanların sosyal varlık olduklarını, 
yaşamlarından keyif almaları için yalnız bir yaşam sürdürmemeleri düşüncesini destekleyebilmektedir. 
Özellikle aile ile kurulan sağlıklı ve doyum verici bir iletişimin genel yaşam doyumunu etkilemesi 
beklenen bir durumdur. Evinde ve yakın çevresinde mutlu ve huzurlu olan bir bireyin yaşadığı her 
türlü problemde kendini yalnız hissetmeyeceği ve mücadeleye daha güçlü başlayacağı söylenebilir. Bu 
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çalışma kapsamında öğretmenlerin çevrelerindeki bireylerle karşılıklı mutlulukları ne kadar artarsa, 
yaşamdan sağlayacakları doyumun o kadar artacağı düşünülebilir.  

Çalışmada elde edilen sonuçlar kapsamında öğretmenlerin yaşam doyum ve karşılıklı mutluluk 
düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde değişim göstermediği 
tespit edilmiştir. Bu sonuç önceki çalışmalarala karşılaştırıldığında bir kısım çalışmaların sonuçları ile 
benzerlik gösterdiği bulunurken (Aysan ve Bozkurt, 2004; Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman, 2005; Telef, 
2011), bir kısım çalışmada ise erkeklerin yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Çam ve Artar, 2014; Çeçen, 2007; Deniz ve Yılmaz, 2004; Kabasakal ve Uz-Baş, 2013; Ünal 
ve Şahin, 2013; Yılmaz ve Aslan, 2013). 

Eğitim durumu değişkenine göre yapılan analiz sonuçlarına göre ise öğretmenlerin yaşam doyum 
düzeyleri cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermezken, yüksek lisansı 
olan öğretmenlerin lisans mezunlarına göre karşılıklı mutluluk düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. 
Telef (2011)’in çalışmasında da öğretmenlerin yaşam doyumu düzeyleri eğitim durumlarına göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 

Son olarak medeni durum değişkenine göre yapılan analiz sonuçlarına göre bekar öğretmenlerin yaşam 
doyum düzeyi evli olanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu durum Aysan ve Bozkurt (2004)’un 
çalışmasının sonuçları ile benzerlik gösterirken, Yılmaz ve Aslan (2013) ise öğretmenlerin yaşam 
düzeylerinin evli öğretmenler lehine artığı sonucunu bulmuştur. Ayrıca mevcut çalışmada 
öğretmenlerin karşılıklı mutluluk düzeylerinin ise medeni duruma göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık göstermediği bulunmuştur. 

Bu araştırma sonuçları doğrultusunda aşağıdaki önerilere yer verilmiştir; 

1. Araştırma sonucunda öğretmenlerin karşılıklı mutlulukları ile yaşam doyumları arasında pozitif 
yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda öğretmenlerin günlük yaşamda çokça zaman 
geçirdikleri okuldaki çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerini geliştirecek sosyal faaliyetlere yer verilmesi, 
öğretmenlerin yaşamdan aldıkları doyumu dolaylı olarak olumlu etkileyecektir. 
2. Araştırma sonucunda bekar öğretmenlerin yaşam doyumları evli öğretmenlere göre daha yüksek 
bulunmuştur. Bu durumun evliliğin bireylere yüklediği sorumluluklardan kaynaklandığı 
düşünülebilir. Bu bağlamda okul yöneticileri, öğretmenlerin aileleriyle birlikte katılacakları ve 
böylelikle okuldaki diğer öğretmenlerle de ilişkilerini geliştirecek etkinliklere öncülük edebilirler. 
3. Öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumları iyileştirilmeli, bu durumun yaşam doyumu etkileyeceği 
göz önünde bulundurulmalıdır. 
4. Bu araştırmada karşılıklı mutluluk ve yaşam doyumu arasındaki ilişki nicel araştırma yöntemiyle 
incelenmiştir. Farklı bir araştırmada değişkenler arasındaki ilişki, nitel bir araştırma ile daha detaylı 
incelenebilir. 
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BİLDİRİ NO 132: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER PERSPEKTİFİNDE 
ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN 

PROBLEMLER 
Rahmi BAKİ138 

Özet 

Günümüz dünyasında e-ticaret sistemlerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Sistem müşterilere, 
firmalara ve topluma büyük avantajlar sağlamaktadır. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
sisteme geçişte ve sistemi uygulamada çeşitli problemlerle karşılaşılmaktadır. Yapılan çalışmada 
literatür taraması sonucunda e-ticaret uygulamalarında karşılaşılan problemler belirlenmiştir. 
Çalışmanın sonucunda beş kategoride (teknolojik, bireysel ekonomik, politik ve organizasyonel 
engeller) yirmi beş engel tespit edilmiştir. Yapılan araştırma ile e-ticaret sistemlerine geçme k isteyen 
firmalara ve konu ile alakalı çalışma yapmak isteyen araştırmacılar yardımcı olunması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, E-ticaret, E-ticaret Sistemleri, Gelişmekte Olan 
Ülkeler 

Problems in Electronic Commerce Applications in Developing Countries 

Abstract 

Nowadays, e-commerce systems are becoming increasingly important. The system provides great 
advantages to customers, companies and society. However, especially in developing countries, various 
problems are encountered in the transition to the system and in the implementation of the system. In 
this study, as a result of literature review, problems encountered in e-commerce applications were 
determined. According to this literature review, 25 barriers were identified in five categories 
(technological, individual, economic, political and organizational barriers. In this study, it is aimed to 
help the companies that want to switch to e-commerce systems and to the researchers who want to work 
on the subject. 

Keywords: Information and Communication Technologies, E-commerce, E-commerce Systems, 
Developing Countries 

 

1. Giriş 

Yakın zamanda bilgi ve iletişim teknolojilerinde gerçekleşen önemli gelişmeler firmaların, bireylerin 
hatta ülkelerin çalışma biçimlerinde ciddi değişikliklere neden olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler 
sonucunda kullanıcılar; e-devlet, e-öğrenme, e-ticaret ve bilgi sistemleri gibi yeni kavramlarla 
tanışmıştır. İnternet ve bilgi teknolojilerindeki ilerlemelerin pazarlama ve alışveriş sektörüne getirdiği 
en somut yenilik elektronik ticaret veya e-ticaret kavramıdır.  

E-ticaret, bireyler ve kurumların açık ağ ortamında (internet) ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından 
ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında (intranet) yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, 
iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer oluşturmayı amaçlayan ticari işlemlerin 
tümüdür.  Günümüzde e-ticaret para ve ticaret anlayışının yeniden şekillenmesine neden olmuştur.  

E-ticaret sistemlerinin avantajları müşterilere, firmalara ve topluma sağladığı faydalar açısından üç 
kategoride sınıflandırılır. Yapılan çalışmada sistemin faydaları bu üç kategoride incelenmiştir.  

E-ticaret sistemleri bünyesinde pek çok avantajı barındırmasına rağmen özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde sisteme geçişte pek çok problem ile karşılaşılmaktadır. Yapılan çalışmada gelişmekte olan 
ülkeler perspektifinde e-ticaret sistemlerinde karşılaşılan problemler incelenmiştir. Bu problemler; 
teknolojik, bireysel, ekonomik, politik ve organizasyonel engeller olmak üzere beş kategoride 
sınıflandırılmıştır. Yapılan çalışmada ilgili beş kategoride sıklıkla karşılaşılan ve literatürde incelenen 
problemler tanıtılmıştır. 

                                                        
138 Ar. Gör., Aksaray Üniversitesi 
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2. E-ticaret Kavramı 

Bilgi çağını yaşadığımız günümüz dünyasında toplumlar geçmişte hayal edemedikleri şeyleri 
yaşamaya başlamıştır. Günümüzde teknoloji geldiği noktada, bireyler yüz yüze iletişimin yerine cep 
telefonları ve internet gibi araçları kullanarak iletişime geçmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde 
insanlık tarihinin en hızlı değişimleri yaşanmaktadır. Bu dönemde pek çok kavram şekil değiştirmiştir. 
Bilgi çağında insanların tanıştığı kavramlardan biri de elektronik ticaret yani e-ticarettir.  

E-ticaret düşünüldüğünün aksine alışverişin ötesinde bir kavramdır. Sanal mağazalardan yapılan 
alışverişin yanı sıra, arama motorları, sosyal paylaşım siteleri, e-posta sağlayıcıları üzerinden yapılan 
reklam ve pazarlama da e-ticaretin bir bileşenidir. Bununla birlikte, sigortacılık, lojistik, bankacılık 
uygulamaları e-ticaret sistemlerinde büyük hacimlerde faaliyet göstermektedir (Sugözü ve Demir, 
2011).  

E-ticaret hakkında literatürde ve iş dünyasında pek çok tanım bulunmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü e-
ticareti; mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden 
yapılması olarak tanımlamıştır (Parlakkaya, 2005). Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulunun 
tanımına göre e-ticaret; bireyler ve kurumların açık ağ ortamında (internet) ya da sınırlı sayıda kullanıcı 
tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında (intranet) yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin 
işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer oluşturmayı amaçlayan ticari 
işlemlerin tümüdür (Elmas, 2009).  

E-ticaret, bilgisayar ağları aracılığıyla ürünlerin satılması, reklamının yapılması, satıştan sonra teknik 
destek verilmesi ve ödemelerin yapılması faaliyetleridir (Kepenek, 2000). Başka bir tanıma göre e-ticaret 
tanıtım, pazarlama, alım-satım, ödeme, satış sonrası işlemler ve bu işlemlerle direkt veya dolaylı olarak 
ilişkili teknolojik altyapı sağlama, bankacılık, lojistik, sigortacılık, vergi ödeme, tüketici hakları gibi 
ticari anlamdaki faaliyetler olarak tanımlanabilir (Sugözü ve Demir, 2011).  

E-ticaret günümüz dünyasında bilgi aktarımını kolaylaştıran teknolojik ilerlemenin bir parçasıdır. 
Kavram para ve ticaret anlayışın yeniden şekillenmesine neden olmuştur. E-ticaretin avantajları 
konusunda bilinçli olan işletmeler, internetin sonsuz üretkenliğinden faydalanarak küresel platformda 
ticaret yapma şansına kavuşmuştur.  E-ticaretin yaygınlaşması ile birlikte birçok ülke, kuruluş ve 
uluslararası firma e-ticaret ve e-ticaretle bağlantılı konular hakkında çalışmalar başlatmıştır.  

3. E-ticaretin Avantajları 

Yapılan çalışmada e-ticaretin avantajları; müşterilere, firmalara ve topluma sağladığı faydalar açsından 
üç kategoride sınıflandırılmıştır. E-ticaret sistemleri içerisinde pek çok avantajı barındırmasına rağmen 
sisteme geçişte karşılaşılan engeller ve sistemin dezavantajları göz önünde bulundurulmalıdır. 

E-ticaret, tüketicilere mekân özgürlüğü tanımaktadır. Tüketiciler isterlerse kendi evlerinden sipariş 
verme ve istedikleri ürünü istedikleri yerden teslim alma imkânına kavuşurlar (Korkmaz, 2002). 
Müşteriler daha fazla seçeneğe ulaşabilirler ve küresel seçim yapabilme şansına sahip olurlar. 
Müşteriler farklı internet sitelerini veya tek bir internet sitesinden farklı ürünleri karşılaştırarak fiyat 
karşılaştırabilme olanağına sahip olabilirler. Gelişmiş bir teslimat süreci sayesinde fiziki olarak alınması 
zor ürünlere ulaşırlar (Tassabehji, 2003). Ayrıca tüketiciler yeni iş gücü profilleri ile buluşabilir 
(Canpolat, 2001). 

İşletmeler e-ticaret sistemleri sayesinde 24 saat kesintisiz faaliyette bulunabilir. Coğrafi sınırlar ortadan 
kalkar ve firmalar ekonomik olarak küreselleşir. İşletmeler yeni müşteriler kazanarak veya mevcut 
müşterileri ile iş hacmini arttırarak yeni gelirler elde ederler (Güleş vd., 2003). Ürün geliştirilmesi, test 
edilmesi ve tüketici ihtiyaçlarının belirlenmesi daha hızlı bir şekilde sağlanabilir (Korkmaz, 2002). 
Ürünlerin siparişi ile teslimi arasında geçen süre asgariye iner, zamandan ve stoktan kaynaklanan 
maliyetler azalır. İhtiyaç duyulan belgeler elektronik ortamda hazırlandığı için kırtasiye masrafı azalır. 
İşletmeler ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet üstünlüğü kazanır (Canpolat, 2001).  

E-ticaret sistemleri toplumsal açıdan da bazı avantajlara sahiptir. Tüketicilerin daha yüksek kalitede 
bilgi talep etmesi, bilgi işleme sektöründe yeni iş imkânları yaratmakta ve yeni fikirlere sahip 
girişimcilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Korkmaz, 2002). Eğitim, kültür, sağlık, sosyal ve 
güvenlik gibi alanlarda internet kullanımı yaygınlaşmıştır (Canpolat, 2001).  E-ticaret pek çok insanın 
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evden çalışmasını sağlayarak insanların yaşam kalitesini arttırır. Kırtasiye işlemleri azaldığı için çevre 
kirliliği azalmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ve kırsal alanlarda yaşayan insanların istedikleri ürün, 
hizmet ve bilgiye kolaylıkla ulaşmasını sağlar. Vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşımı da 
kolaylaşmaktadır (Tassabehji, 2003).  

4. E-ticaret Sistemlerine Karşılaşılan Problemler 

Yapılan çalışmada e-ticaret sistemlerinin genişletilmesi ve yaygınlaştırılmasına engel olan faktörler; 
teknolojik, bireysel, ekonomik, politik ve organizasyonel engeller olmak üzere beş kategoride 
sınıflandırılmıştır (Şekil 1). Çalışmada tespit edilen engeller Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Şekil. 1. E-ticaret Sistemlerinde Karşılaşılan Temel Beş Problem 

 

4.1. Teknolojik Engeller 

Teknoloji ve altyapı eksikliğinden kaynaklanan problemler e-ticaretin önünde ciddi bir engeldir. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu problemlerle daha yoğun bir biçimde karşılaşılır. E-ticaret 
uygulamalarında karşılaşılan teknolojik engeller şunlardır; 

4.1.1. Yetersiz Telekomünikasyon 

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda internet bağlantısı zayıf ve güvenilmezdir. E-ticaret 
uygulamalarının başarısı güçlü bir telekomünikasyon alt yapısına dayanır. Yeterli bir temel alt yapının 
yokluğunda taraflar e-ticaret uygulamalarının potansiyel avantajlarından yararlanamaz. 
Telekomünikasyon altyapısının gelişmediği bir ülkede internete erişimin yavaş ve pahalı olması 
muhtemeldir. Ayrıca kentsel bölgelerde telekomünikasyon ağlarına odaklanılması kırsal alanlardaki 
kullanıcıların katılımını zorlaştırmaktadır.  

4.1.2. İnternet erişim maliyeti 

İnternet erişim maliyetlerinin yüksek olması, e-ticareti pek çok kullanıcı için ulaşılmaz hale 
getirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğu için öncelik; gerekli alt yapıyı ve uygun fiyatlı internet 
erişimini destekleyen bir ortamı sağlamak olmalıdır (OECD, 2004). Eğer internet erişim ücreti bölgede 
yaşayan insanların gelirinin ciddi bir bölümünü oluşturuyorsa, o bölgede e-ticaretin gelişmesi 
beklenemez.  

4.1.3 Bilgisayar donanımına erişim 

Bilgisayar donanımı ve akıllı telefonların yüksek maliyeti e-ticaret erişiminin önündeki önemli 
engellerden birisidir. Kullanıcıların yanı sıra kurumsal düzeyde cihaz eksikliği internete erişim ve e-
ticareti kullanımı için bir problemdir. Bu nedenle güçlü bir telekomünikasyon altyapısı e-ticaret 
uygulamaları için kritik olsa da yeterli bir koşul değildir. 
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4.1.4. E-ticaret altyapısı 

Bir ülkede e-ticaret altyapısının gelişmemiş olması, o ülkede e-ticaretinin benimsenmemesinin 
üzerindeki etkin faktörlerden birisidir (El-Nawawy, M.A. & Ismail, 1999). 

4.1.5 Kalifiye çalışan eksikliği 

Çalışanlar arasına teknik beceri ve bilgi teknolojileri bilgi eksikliği veya bilgisayar uzman kadrosu 
eksikliği e-ticaret uygulamaları önünde ciddi bir engeldir (Kartiwi ve MacGregor, 2007). 

4.1.6. Hız ve kalite problemi 

E-ticaretin benimsenmesi, temel altyapıya erişim ve içerik barındırma gibi uygulamaların hızlı ve 
kaliteli bir biçimde sağlanmasına bağlıdır (Zaied vd. 1007). 

4.1.7. Yeni teknoloji ve yeniliklerin yakalanması 

Geliştirilen yeni teknoloji ve yeniliklerin kullanıcı, kurum veya hükümetler tarafından kullanılamaması 
e-ticaretin uygulamalarının gelişimini engelleyen faktörlerden birisidir.  

4.1.8. Güvenilebilir güç kaynağı eksikliği 

Elektrik enerjisi, bir ülkenin gelişmesinde kritik faktörlerden birisidir. Birçok gelişmekte olan ülkede 
elektrik enerjisi bulunmasına rağmen, bu hizmetin sürekli olarak sağlanamaması e-ticaret hizmetlerinin 
kullanılabilirliği önünde bir engel olarak kabul edilmektedir (Scupola, 2009).  

4.1.9. Teknoloji karmaşıklığı 

Bilgi işlem teknolojilerinin karmaşık olması, kullanıcıların ve firmaların geleneksel ticareti e-ticarete 
tercih etmesine neden olabilir (Forman, 2005). 

4.2. Bireysel Engeller 

Kullanıcılardan kaynaklanan bireysel veya sosyokültürel engeller e-ticaret uygulamalarının geniş 
kitlelere ulaşmasını engelleyebilir. Özellikle e-ticaret teknolojisinin yeni yerleştiği toplumlarda bireysel 
engellerin etkisi daha büyüktür. E-ticaret uygulamalarında karşılaşılan bireysel engeller şunlardır; 

4.2.1. Eğitim seviyesinde yetersizlik 

E-ticaret uygulamasını kullanan firmanın yönetici veya personelinin eğitim seviyesi, firmanın e-ticaret 
kabulünü etkiyen anahtar bir faktör olabilir (Sarosa ve Zowghi, 2003). 

4.2.2. Bilgi teknolojileri ve e-ticaret bilgisi eksikliği 

Bu engel, yöneticinin ve personelin bilgi teknolojileri ve e-ticaret kavramını anlama düzeyini içerir. Bilgi 
teknolojilerinin hızlı gelişimine dair anlayışın iyileştirilmesi, e-ticaretin etkinleştirilmesine katkıda 
bulunur (Vatanasakdakul vd., 2004).  
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Çizelge 1. E-ticaret Sistemlerinde Karşılaşılan Problemler 

Nu. Engeller 

Teknolojik Engeller 

1 Yetersiz Telekomünikasyon 

2 İnternet erişim maliyeti 

3 Bilgisayar donanımına erişim 

4 E-ticaret altyapısı 

5 Kalifiye çalışan eksikliği 

6 Hız ve kalite problemi 

7 Yeni teknoloji ve yeniliklerin yakalanması 

8 Güvenilebilir güç kaynağı eksikliği 

9 Teknoloji karmaşıklığı 

Bireysel Engeller 

10 Eğitim seviyesinde yetersizlik 

11 Bilgi teknolojileri ve e-ticaret bilgisi 
eksikliği 

12 E-ticaret faydalarının farkındalık eksikliği 

13 Güven 

14 Sosyal bir yerde alışveriş yapma tercihi 

15 Dil 

Ekonomik Engeller 

16 Ödeme Sistemi 

17 Lojistik 

18 Yüksek Maliyetler 

19 Güvenli ödeme altyapısının eksikliği 

Politik Engeller 

20 E-ticaret özgürlüğü 

21 Değişen hükümet politikaları 

22 Yasal ortam eksikliği 

Organizasyonel Engeller 

23 Yönetim desteği eksikliği 

24 Değişime karşı direnç 

25 İnternet bankacılığının tercih edilmemesi 

 

4.2.3. E-ticaret faydalarının farkındalık eksikliği 

Özellikle orta ölçekli firmalarda bilgi teknolojilerinin ve e-ticaretin benimsenmesinin faydalı olduğu 
algısı uygulama kabulünü doğrudan etkiler. E-ticaret uygulamalarının avantajlarını tartışmalı bulan bir 
firmanın sistemi benimsemesi beklenemez (Poon ve Swatman, 1999). 

4.2.4. Güven 

Sanal dünyada güven faktörünün etkisi, reel dünyada olduğundan daha belirgindir. Alıcının ve 
satıcının coğrafi ayrımının gerçek zamanlı görsel ve sözel etkileşim ile birleşmesi e-ticaretin 
benimsenmesi önünde bir engel oluşturmaktadır. 

4.2.5. Sosyal bir yerde alışveriş yapma tercihi 

Gelişmekte olan ülkelerde alışveriş, satıcı ve müşteri arasında dostane görüşmelerin yapıldığı sosyal bir 
yer olarak görülmektedir. Yapılan ticaretin kalitesi bazı durumlarda kişisel ilişkilere bağlıdır. Taraflar 
arasındaki güçlü ve uzun süreli ilişki bir topluluk duygusu sağlar ve sosyal bağı güçlendirir (Lawrence 
ve Tar, 2010). 
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4.2.6. Dil 

İngilizce yeni teknolojilerin ortaya çıktığı birçok ülkede kullanılan birinci dildir. Bilgi teknolojileri ve e-
ticaretin geliştirilmesinde baskın bir dildir. Ayrıca web teknolojilerinde kullanılan ana dildir. 
Kullanıcıların İngilizce yetersizlikleri sistem başarısının önünde bir engel olabilir. 

4.3. Ekonomik Engeller 

Gelişmekte olan ülkelerde e-ticaret faaliyetlerin gelişebilmesi için bir takım ekonomik engellerin 
çözülmesi gerekmektedir. E-ticaret uygulamalarında karşılaşılan ekonomik engeller şunlardır; 

4.3.1. Ödeme Sistemi 

Kredi kartları gibi güvenilir ödeme kanallarının kullanılabilirliği ve işlem bütünlüğünün 
oluşturulmasını kolaylaştıran kurumsal bir ortam gelişmekte olan ülkelerde e-ticaretin gelişmesinde 
kritik bir öneme sahiptir (Oxley ve Yeung, 2001).  

4.3.2. Lojistik 

E-ticaret sistemlerinin başarısı ülke içindeki verimli lojistik altyapılara dayanmaktadır. Verimsiz 
dağıtım, hantal dağıtım sistemleri ve ulaşım eksiklikleri e-ticaretin büyümesinin önündeki başlıca 
engellerdir (Lawrence ve Tar, 2010). 

4.3.3. Yüksek Maliyetler 

Bilgi ve iletişim teknolojileri üzerindeki sınırlı mali harcamalar, yüksek teknoloji maliyetleri ve yüksek 
fiyatlı telekomünikasyon hizmetleri e-ticaret uygulamaları önünde ciddi ve önemli bir engeldir 
(Alshehri ve Drew, 2010). 

4.3.4. Güvenli ödeme altyapısının eksikliği 

E-ticaret uygulamalarının büyümesi dolandırıcılık ve diğer yasadışı eylemleri önlemek için güvenilir 
ödeme altyapılarının kurulmasını gerektirir (Olatokun ve Bankole, 2011). 

4.4. Politik Engeller 

Gelişmekte olan ülkelerde e-ticaret sistemlerin gelişebilmesine rehberlik edebilecek net bir politikanın 
olmaması sistem başarının önünde kritik bir engeldir. E-ticaret uygulamalarında karşılaşılan politik 
engeller şunlardır; 

4.4.1. E-ticaret özgürlüğü 

E-ticaret özgürlüğünün ve ticaret hakkının kısıtlanması, ekonomik istikrarın olmaması e-ticaret 
faaliyetlerini etkileyen faktörlerdir (Scupola, 2009). 

4.4.2. Değişen hükümet politikaları 

Siyasi istikrarsızlık, yeni hükümetlerin e-ticaret yönetmeliklerinde değişiklik yapması ve devletin 
tutarlı bir e-ticaret politikasının olmaması sistemi olumsuz yönde etkileyebilir (Kapurubandara, 2009). 

4.4.3. Yasal ortam eksikliği 

Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını etkileyen yasal ve düzenleyici bir ortamın hazırlanması, 
tüketicinin korunması ve gizliliği üzerine hukuki yaptırımların düzenlenmesi ve etkin bir 
telekomünikasyon politikasının hazırlanması e-ticaret uygulamalarının genişlemesini sağlayan 
faktörlerdir (Zaied vd. 2007). 

4.5. Organizasyonel Engeller 

E-ticaret sistemlerinde, ilgili firma veya işletmeden kaynaklanan organizasyonel problemler sistem 
başarısını engelleyebilir. E-ticaret uygulamalarında karşılaşılan organizasyonel engeller şunlardır; 

4.5.1. Yönetim desteği eksikliği 

Üst yönetim desteği, e-ticaret hizmetlerinin benimsenmesinde en önemli faktörlerden birisidir. Liderler 
ve üst düzey yöneticilerin e-ticaret projelerinden elde edilecek avantaj ve faydaları anlaması ve bunlara 
destek sağlaması gerekmektedir (Alshehri ve Drew, 2010). 
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4.5.2. Değişime karşı direnç 

E-ticaret uygulamalarının gelişim sürecini tehdit eden ve bu yeniliğin kullanımından uzak duran 
çalışanların temel kaygıları arasında konu hakkında bilgi sahibi olmama ve bundan kaynaklanan 
değişime karşı gösterilen direnç yer almaktadır (Aytar vd., 2012). 

4.5.3. İnternet bankacılığının tercih edilmemesi 

Özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerde internet bankacılığı ve internet portallarının sınırlı kullanımı 
nedeniyle web tabanlı satışlar pratik görülmemiştir. Bu durum işletmeleri e-ticaret sistemlerini tercih 
etmemesine neden olan faktörlerden birisidir (Kapurubandara, 2009). 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Çağımızda e-ticaret sistemleri günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Sistem müşterilere, 
firmalara ve topluma önemli katkılar sağlamaktadır. Pek çok avantaja sahip olmasına rağmen özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde sisteme geçişte ve uygulamada pek çok engelle karşılaşılmaktadır. Yapılan 
çalışmakta gelişmekte olan ülkeler perspekfektifinde e-ticaret sistemlerine geçişte karşılaşılan 
problemler beş kategoride sınıflandırılmıştır. Çalışmanın gelecek safhasında problemlerin birbirleriyle 
olan ilişkileri ve önem dereceleri incelenecektir. Bu doğrultuda Yorumlayıcı Yapısal Modelleme, Yapısal 
Eşitlik Modellemesi ve Çok Kriterli Karar Verme gibi tekniklerin kullanılması tavsiye edilmektedir. 
Belirlenen problemlerin ilişkilerinin ve önem derecelerinin belirlenmesi e-ticaret sistemlerine geçiş 
yapmak isteyen firmalara rehberlik edecektir. 
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BİLDİRİ NO 134: TARIMSAL LOJİSTİK, ÖNEMİ, AVANTAJLARI: 
ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÖRNEĞİ 

Umut Burak GEYİKÇİ139 

ÖZET 

Dünya nüfusu gittikçe artarken, küresel ısınma nedeniyle tarımsal alanlar ve sulama kaynakları da 
gittikçe azalmaktadır. Bu nedenlerle tarımın gittikçe artan önemi,  tarımsal konulardaki farklı 
çalışmaları zorunlu hale getirmiştir. Tarımsal lojistik önemini giderek artırırken henüz konu hakkında 
yeterli sayıda çalışma da bulunmamaktadır. Tarımsal lojistiğin önemini ve üretim maliyetleri 
üzerindeki etkisini göstermek için gerçekleştirilen bu çalışmada Salihli ilçesinde üretilen çekirdeksiz 
üzüm araştırma konusu olarak seçilmiştir. Gerçekleştirilen çalışma neticesinde sadece sulama 
yönteminin seçilmesinin lojistik maliyetler üzerinde 27,45 USD/DA’lık bir  maliyet avantajı 
sağlamaktadır. Bunun yanında parçalı  arazi yapısının terk edilerek arazi toplulaştırmaları vasıtasıyla 
da işçiliklerde zaman avantajı sağlanacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

AGRICULTURAL LOGİSTİCS, IMPORTANCE, AVANTAGES: A CASE OF SEEDLESS GRAPE 

ABSTRACT 

While the population of the World is booming, agricultural areas and irrigation sources are decreasing 
because of global warming. Therefore the rising importance of the agriculture studies on different topics 
makes different studies on agriculture necessary. While the importance of agriculture is gradually rising 
there are not enough studies on it. In this study, which is aimed to demonstrate the importance and 
effect of agricultural logistics on production costs, seedless grape production of Salihli was determined 
as a research subject. As a result of the study preference on irrigation system provide cost advantage on 
logistic costs as 27,45 USD/DA. In addition, it was concluded that the fragmented land structure should 
be abandoned and time advantages could be achieved by land consolidation.. 

 

GİRİŞ 

Lojistik; üretim, hizmetler ve ticaret sektörlerinde gün geçtikçe daha fazla üzerinde durulan bir 
konudur. Bunun yanında tarım sektörü için lojistiğin maliyetler yeterince araştırma konusu 
yapılmamıştır. Tarımsal lojistik gerek üreticiler açısından gerek se tüketiciler açısından önemli bir 
konudur. Tarımsal üretim GSYH (Gayri Safi Milli Hasıla) açısından önemli bir elementtir. Türkiye’de 
2017 yılında tarımsal üretimin GSYH oranı % 6,1 düzeyindedir (Dünya Bankası, 2018).   Bu çalışma ile 
tarım sektöründe lojistik maliyetler incelenecektir. Her bir tarımsal ürün için ayrı ayrı bir hesaplama 
yapılma imkanı olmadığı için Dünya’nın en önemli çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerinden Manisa 
ilinde üretilen üzümün lojistik maliyet unsurları incelenecektir. 

Üreticiler açısından iyi geçirilmiş bir sezon sonucu elde edilen yüksek ürün miktarı ve iyi bir satış fiyatı 
ideal bileşimi oluşturmaktadır. Üretim verimi ve maliyetleri hesaplanırken özellikle iyi hava koşulları 
ve hastalık gelmemesi satış aşamasına kadar en fazla dikkat edilen unsurlar arasında yer almaktadır. 
Sonrasında satış fiyatının tatminkâr olması istenir. Ancak tarımda tüm koşullar iyi gittiğinde üretim 
miktarı artmakta arz eğrisi sağa kaymakta ve dolayısıyla fiyat düşmektedir. Diğer yandan hava şartları 
veya hastalıklar gibi nedenlerle toplam üretim miktarı azaldığında arz eğrisi sola kaymakta bu 
durumda da fiyatlar genel düzeyi yükselmektedir. Tarımsal üretimde fiyatlama bu ikileme dayanırken 
üreticilerin rakiplerine göre avantajlı bir konum elde edebilmeleri başkalarının yapmadığını yaparak, 
görmediğini görerek olabilecektir. Bu açıdan tarımsa lojistik ülkemizde oldukça yeni ve üzerinde 
durulması gereken bir konudur. 

Çekirdeksiz üzüm üretimi ve maliyetleri konusunda daha önce (Geyikçi, 2013; Geyikçi ve Aktaş, 2015; 
Geyikçi Vd. 2017; Hepçimen Vd. 2017) üzerinde pek çok çalışma yapılmış bir konudur. Yapılmış 
çalışmalarda üretim maliyetleri üzerine odaklanılmışken lojistik unsurların önemi üzerinde pek 

                                                        
139 Dr. Öğr. Üy. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İşletme Fakültesi, umutburak.geyikci@cbu.edu.tr 
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durulmamıştır. Lojistik maliyet unsurları maliyetleri önemli ölçüde etkilediği için iyi bir lojistik analiz 
ve planlama ile maliyetler en optimum seviyeye indirilerek elde edilecek gelirlerde önemli artışlar 
sağlanabilecektir. 

Çekirdeksiz kuru üzüm üretimine ilişkin işlemler ve bu işlemlere ilişkin süreler aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

Tablo 1. Üzüm Üretiminde İşlem Türleri ve Zamanları 

 

Kaynak: Geyikçi, 2009 

Tablo üzüm üretimi durumunda karşılaşılacak maliyetleri göstermektedir. Tablo’da kasım ayında 
başlayan üretim süreci Ağustos ayındaki hasata kadar devam etmektedir. Tabloda verilmiş olan 
işlemlerin her biri ayrı ayrı ele alınarak detaylı şekilde incelenecektir.  

LİTERATÜR TARAMASI 

Tarımsal lojistik kavramı ile ilgili çalışmaların tarihi yaklaşık 30 yıl öncesine dayansa da konu hakkında 
çok az çalışma mevcuttur. Konu ile ilgili “Kortschak (1994), Gros (1996) ve Pernica (1998)” çalışmalarında 
kısmen tarımsal lojistikten bahsetmişlerdir Vanecek ve Kalab (2003). Sonrasında Kavka vd (2000) ile 
Vanecek Vd. (2001)’de tarımsal lojistik üzerine çalışmalar yapmışlardır. Vanecek ve Kalab (2003)’de 
tarımsal üretimde lojistik hususunda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Gerçekleştirdikleri 
çalışmalarında dekara tarımsal ürün üretimine ait lojistik unsurlar ve maliyetleri üzerinde 
durmuşlardır. Yazarlar, ayrı ayrı bitkiler ve hayvanlar için Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 
farklı düzeydeki çiftçiliğe sahip işletmeler için lojistik verilerin daha detaylı sınıflandırılmasını 
mümkün kılan teknolojik göstergelerden kaynaklanan kendi metodolojik prosedürlerini önermişlerdir.  

Yang ve Wu (2018) çalışmalarında tarımsal lojistikte optimizasyon modeli kuruşlardır. Çalışmalarında 
oyun teorisinden yararlanarak üreticiler, işletmeler ve finansal kurumların birlikte nasıl çalışmaları 
gerektiği hususunda NetLogo simulasyon modelini kullanarak evrimsel oyun simülasyon modeli 
kurmuşlar ve verileri burada analiz etmişelerdir.  

MATERYAL VE METOD 

Çalışmada 2017 yılı  içerisinde Salihli ilçesinde üzüm yetiştiriciliği yapan 5 yerleşim yerinden toplamda 
52 üretici üzerinde uygulanan anket sonuçları kullanılmıştır. Anket uygulanırken, kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılmış, belirlenmiş olan 5 yerleşim yerinden bir tanesi Salihli ilçe merkezi olarak seçilmiş 
ve buradan 12 örnek alınırken diğer 4 yerleşim yerinden 10’ar adet örnek seçilmiştir. Gerçekleştirilmiş 
olan bu anket çalışması 2017 yılı içerisinde Salihli Ticaret Borsası için hazırlanan “Sultani Çeşidi 
üzümün Üretim aşamalarının, Maliyetlerinin, Yarattığı Katma Değerin ve Salihli İlçesine Katkılarının 
Belirlenmesi” projesi kapsamında yapılmıştır. Bu anketlerden yararlanılarak bu çalışma 
gerçekleştirilmiştir.  
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BULGULAR 

Çalışmada önceki bölümlerde de belirtildiği gibi lojistik maliyetler ayrı ayrı ele alınacaktır. İlk olarak en 
yüksek maliyetler arasında yer alan sulama maliyetlerinden başlanacaktır. Sulama maliyetlerinin 
analizine iki şekilde yaklaşmak gerekmektedir. Bunlardan ilki sulama yönteminden kaynaklanan 
maliyetler, diğer ise araziye ulaşımdan kaynaklanan maliyetler. 

Sulama yönteminden kaynaklanan maliyetler açısından temelde iki tür sulama yapılmaktadır. İlki vahşi 
sulama olarak da nitelendirilen salma sulama uygulamasıdır.  Salma sulama uygulaması 
gerçekleştirilirken karşılaşılan maliyetler de elektrik ve motorin maliyetleridir. Arazinin bulunduğu 
konum itibariyle elektrik imkanı olması durumunda karşılaşılacak sulama maliyeti, motorin kullanımı 
durumunda karşılaşılacak maliyete göre daha makul düzeydedir.  Tablo 2.’de salma sulama ve 
damlama sulama teknikleri arasındaki temel farklar verilmektedir. Sulama işlemi 2017 sezonunda 
dekara yaklaşık 55,3 USD’lik sulama maliyeti getirirken damlama veya sifon sulama uygulamasında bu 
maliyet dekara 41,15 usd’ye düşmektedir.  Salma sulamanın damlama veya sifon sulamaya göre 
yaklaşık (55,3-41,15/41,14 = %35 oranında fazladan maliyeti olduğu gözlemlenmektedir. Arada oluşan 
maliyet farkı nedeniyle devletin de çeşitli kuruluşları aracılığıyla damlama sulamaya verdiği destekler 
sayesinde oluşturulacak damlama sulama sistemi gerek sulama maliyetlerinde bir avantaj sağlarken 
gerek se salma sulamadan kaynaklı boşa yeraltı suyu kullanımının da önüne geçecektir. 

Tablo 2. Sulama Maliyetlerinin Analizi 

  
Üretici 
Sayısı 

Toplam 
Arazi 
Büyüklüğü 
(Da) 

Elektrik 
Maliyeti 
(USD) 

Mazot 
Maliyeti 
(USD) 

Dekara 
Elektrik 
(USD) 

Dekara 
Mazot 
(USD) 

Dekara 
Toplam 
Maliyetler 
(USD) 

Salma Sulamada Maliyetler               

Artezyen 17 633 26100 13100 41,23 20,70 61,93 

Devlet Sulama Kanalı 13 203,5 1700 5360 8,35 26,34 34,69 

Toplam 30 836,5 27800 18460 33,23 22,07 55,30 

Damlama veya Sifon Sulamada Maliyetler           

Artezyen 18 798 27700 3500 34,71 4,39 39,10 

Devlet Sulama Kanalı 4 28 540 2250 19,29 80,36 99,64 

Toplam 22 826 28240 5750 34,19 6,96 41,15 
 Not: Tabloda verilen mazot maliyetleri sadece sulamanın yapılabilmesi için traktörün olduğu yerde çalıştırılarak 
suyun çekilmesi için katlanılan maliyetleri kapsamaktadır. Sulama amacı ile bağlara ulaşımda katlanılan sulama 
maliyetleri hesaba dahil değildir.  

Sulama tekniği ile ilgili bir başka konu da ilaç maliyetleridir. Salma sulama uygulamalarında sulanan 
arazinin herhangi bir bölgesinde olan böcekler, yabani otlar veya mantarlar kolaylıkla sulanan arazinin 
tamına dağılabilmektedir. Üreticiler de her bir salma sulama uygulaması sonrasında ayrı ayrı yabani 
ot, böcek  ve mantar ilacı atmaya çalışarak olası hastalıkların önüne geçmeye çalışmaktadırlar.  

İlaçlama işlemlerinin bir kısmı pülverizatör denilen traktörün arkasına bağlanan bir tank ve içerisindeki 
ilacı püskürten bir makine ile gerçekleştirilirken, bir kısmı ise damlama veya sifon sulama yöntemi 
uygulanan bağlarda suya karıştırılarak bitkiye verilmektedir.  

Tablo 3.’de sulama tekniğine göre dekara ilaç maliyetleri verilmektedir. Dekara böcek ilacı damla 
sulama uygulanan bağlarda 11,78 USD iken damlama veya sifon sulamada bu rakam 9,4 USD civarında 
gerçekleşmektedir. Dekara mantar ilacı maliyeti de salma sulama da 8,8 USD iken damlama veya sifon 
sulamada 5,9 USD, yabani ot ilacının salma sulama uygulayan bağlarda dekara maliyeti 5,6 USD’den 
damlama veya sifon sulamada 5,3 USD’ye düşmektedir. Toplam ilaç maliyeti açısından damlama veya 
sifon sulamanın salma sulamaya göre yaklaşık 6 dolarlık yani (26,6-20,62/60,62 = %29’luk bir avantajı 
bulunmaktadır). 

  



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

358 

  

Tablo 3. İlaçlama Maliyetleri 

      Toplam Maliyetler (USD)   

  
Üretici 
Sayısı 

Toplam 
Arazi 
Büyüklüğü Böcek İlacı Mantar İlacı 

Yabani 
Ot İlacı   

Salma Sulama 30 836,5 9859 7401 4709   

Damlama veya Sifon Sulama 22 826 7786 4856 4391   

      Dekara Maliyetler (USD) 

  
Üretici 
Sayısı 

Toplam 
Arazi 
Büyüklüğü Böcek İlacı Mantar İlacı 

Yabani 
Ot İlacı Toplam 

Salma Sulama 30 836,5 11,786 8,848 5,629 26,26 

Damlama veya Sifon Sulama 22 826 9,426 5,879 5,316 20,62 
 

Sulama tekniğine dayalı sulama ve ilaçlama maliyetlerini Tablo  2. Ve Tablo 3.’de gösterdikten sonra, 
bu işlemler için katlanılan işgücü maliyetleri de Tablo 4.’de gösterilmiştir. İşçilik maliyetleri arasındaki 
en büyük fark ilaçlama işçiliğinde karşımıza çıkmaktadır. Salma sulama yöntemi uygulayan üreticiler 
dekara yaklaşık 25,7 USD ilaçlama işçiliği ile karşılaşırken, bu rakam damlama veya sifon sulama da 19 
USD’ye düşmektedir. Benzer şekilde sulama işçiliklerinde salma sulamada maliyet dekara 5,3 USD 
civarındaki iken diğer yöntemlerde bu rakam 4,4 USD’ye düşmektedir. İlaçlama ve sulama birlikte 
düşünüldüğünde salma sulamaya göre damlama veya sifon sulamayı tercih eden üreticiler yaklaşık 7,6 
USD yani (31,081-23,420)/23,420 = %33’lük bir avantaj sağlamaktadır.  

Tablo 4. İşgücü Maliyetleri 

      Toplam Maliyetler (USD)   

  
Üretici 
Sayısı 

Toplam 
Arazi 
Büyüklüğü 

İlaçlama İşçiliği 
Maliyeti Toplam (USD) 

Sulama 
İşçiliği 
Maliyeti 
Toplam   

Salma Sulama 30 836,5 21533 4466   

Damlama veya Sifon Sulama 22 826 15725 3620   

      Dekara Maliyetler (USD)   

  
Üretici 
Sayısı 

Toplam 
Arazi 
Büyüklüğü 

İlaçlama İşçiliği 
Maliyeti Dekara (USD) 

Sulama 
İşçiliği 
Maliyeti 
Dekara 
(USD) Toplam 

Salma Sulama 30 836,5 25,742 5,339 31,081 

Damlama veya Sifon Sulama 22 826 19,038 4,383 23,420 
 

Manisa ilinde benzer yörelerde olduğu gibi bağ alanlarının yapısı yapısı parçalı bir özellik 
göstermektedir(Uysal ve Saner, 2012). Parçalı arazi yapısından kaynaklanan lojistik maliyet artışları da 
kaçınılmazdır. Önceki çalışmalarda da değinilen parçalı arazi yapısının maliyetlere olan etkisi yeterince 
ele alınmış bir konu değildir. Bu amaçla eldeki veriler çerçevesinde arazilerin parçalı olup olmamasının 
maliyetler üzerinde ne tür bir etkide bulunduğu incelenmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilmiş olan anket 
çalışmasında her ankette işlenen bağ alanı sorulmuş ancak kaç parçadan oluştuğu sorulmamıştır.  
Ancak  Uysal ve Saner (2012)’de belirtildiği gibi önceki çalışmalarda bağlardaki ortalama parça 
büyüklüğü 3,2 DA olarak bulunmuştur. Diğer taraftan, Yener ve Cebeci(2013) gerçekleştirdikleri 
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çalışmalarında Sarıgöl Bölgesinde ortalama bağ parça sayısı 2,9 olarak bulunmuştur. Gerçekleştirilen 
değerlendirmeler neticesinde incelem kapsamındaki araziler 30 DA altı ve 30 DA üstü olarak iki gruba 
ayrıldı. 30 DA üzeri arazilerde parça sayısının fazla olması nedeniyle her bir parçaya ulaşım, sulama 
esnasında tesisatların kurulması, ilaçlama, gübreleme vb. işlemlerde sürenin oldukça uzaması 
ihtimaller göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle daha az sayıda parselle uğraşan bağcıların 
lojistik maliyetlerinin diğerlerine göre farklılık göstereceği sanıyla aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. 
Toplam 52 bağcıdan 29 tanesinin bağ alanı 30 DA’nın altında, 23 adedinin ise işledikleri  bağ alanı 30 
DA veya üzerindedir.  

Tablo 5.’de belirli işlemler için harcanan zamanlar gösterilmektedir. Tablo’da 30 DA’dan küçük bağ 
alanına sahip bağcıların dekara harcadıkları sürüm, diskaro, yaylıçapa, sulama, ve hasat maliyetleri 30 
DA’nın üzerinde bağ alanına sahip bağcılardan daha düşütür.  Normal şartlarda ölçek ekonomisi gereği 
arazi büyüklüğü arttıkça harcanan zamanın da düşmesi beklenir. Ancak parçalı ve dağınık arazi yapısı 
nedeniyle bağcıların dekara harcadıkları zaman 30 DA2nın üzerinde daha fazladır. Bunun yanında Ara 
çapasında her iki grupta eşit süreye sahipken, gübreleme ve ilaçlamada büyük arazi sahipleri daha 
avantajlı görülmektedir. Bunun temel nedeni olarak ilaçlama ve gübrelemenin traktörlerle  ile yapılması 
ve bunları atarken herhangi bir ön hazırlığa ihtiyaç duyulmaması olarak düşünülmektedir. Ancak 
toplamda sürüm işleminden başlayarak hasada kadar her bir işlem için gerekli olan zamanlar 
değerlendirildiğinde 30 DA2dan küçük bağ alnına sahip işletme sahiplerinin 30 DA’dan büyük bağ 
alanına sahip  bağcılara göre daha az zaman harcadıkları görülmektedir.  

Tablo 5. Belirli İşlemler için Harcanan Zaman Tablosu 

  Harcanan Zaman (Saat) Toplam Bağ Alanı (DA) 
Dekara Harcanan Zaman 
(Saat) 

  
30 DA'dan 
Küçük 

30 DA'dan 
Büyük 

30 DA'dan 
Küçük 

30 DA'dan 
Büyük 

30 DA'dan 
Küçük 

30 DA'dan 
Büyük 

Sürüm 264 1066 358,5 1304 0,74 0,82 

Ara Çapası 251 911 358,5 1304 0,70 0,70 

Diskaro (Goble) 183 729 358,5 1304 0,51 0,56 

Yaylı Çapa (Kaz Ayağı) 46 302 358,5 1304 0,13 0,23 

İlaçlama 593 2002 358,5 1304 1,65 1,54 

Sulama 459 1763 358,5 1304 1,28 1,35 

Gübreleme 161 550 358,5 1304 0,45 0,42 

Hasat 683 2720 358,5 1304 1,91 2,09 

TOPLAM 2640 10043     7,36 7,70 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Gerçekleştirilen bu çalışma ile öncelikle tarımsal lojistik kavramına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 
Tarımsal lojistik gün geçtikçe gerileyen tarımın kurtuluşundaki önemli etkenlerden biri olacaktır. 
Tarımdaki gelişimi salt girdi kalemlerinin ucuzlaması yahut satış fiyatlarının artırılması yolu ile 
çiftçinin güçlendirilerek daha fazla üretime özendirilmesi şeklinde algılamamak gerekmektedir. Bu 
çalışma ile oldukça dar kapsamda gerçekleştirilen incelemeler neticesinde süreç içerisinde farkında 
olunmayan ancak maliyetlere önemli etki ettiği düşünülen lojistik süreçler incelenmiştir.  

Çalışma neticesinde elde edilen veriler ışığında sulama türü lojistik maliyetler zerinde birinci dereceden 
etkili bir girdi kalemidir. Gün geçtikçe artan sera etkisi su kaynaklarının azalmasına neden olmaktadır. 
Manisa ovasında neredeyse derin kuyu sondajı yapmadan suya ulaşabilme imkanı kalmamıştır. Durum 
sadece Manisa’da değil tüm dünyada benzer bir durum halini ya almıştır yada kısa süre içerisinde 
alacaktır. Bu açıdan vahşi sulama olarak nitelendirilen salma sulama uygulamalarından vaz geçilmesi 
elzem bir konudur. Sadece yeraltı su kaynaklarının etkin kullanımı açısından değil, üreticiye maliyeti 
açısından da üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Çalışmada salma sulama ve alternatifleri 
olan damlama ve sifon sulama yöntemlerinin seçimini bile lojistik açıdan önemli avantajlar elde 
edilmesine katkı sağlayacağı görülmektedir. Dekara 55,30 USD/DA olan sulamaya ilişkin akaryakıt ve 
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elektrik maliyeti damlama veya sifon sulama yönteminin seçimi halinde  41,15 USD/DA’ya 
düşmektedir. Arada 14,15 USD/DA’lık fark oldukça önemli bir maliyettir.  Buna ilaçlamayı da 
eklediğimizde fark daha da açılmaktadır. Salma sulamaya göre damlama veya sifon sulama seçiminde 
ilaç maliyetleri de 26,26 USD/DA’dan,   20,62 USD/DA’ya düşerek 5,64 USD/DA avantaj 
sağlamaktadır. Bu noktada çalışmadan elde edilen sonuçlar sulama yönteminde gerçekleştirilecek 
değişikliğin üreticiye 14,15+5,64  19,79UDS/DA’lık ek gelir sağlayacağı anlamına gelmektedir. Sulama 
yönteminin seçimini bir diğer etkisi işçilikler üzerine olmaktadır.  Sulama ve ilaçlama için yapılan 
işçilikler salma sulama uygulayan üreticiler için 31,08 USD/DA iken damlama veya sifon sulamada 
rakam 23.42 USD/DA’ya düşmektedir. Böylece sadece sulama yönteminden kaynaklı maliyet farkının 
dekara 14,15+5,64+7,66 = 27,45 USD/DA olarak bulunmuştur.  

Bulgular kısmının son tablosunu oluşturan zaman tablosunda da 30 DA ‘dan küçük bağlar dağınık ve 
parçalı arazi yapısını temsil eden 30 DA ve üzeri bağlara göre zaman avantajı sağlamaktadır. Eldeki 
veriler zaman ihtiyacı konusunu tam olarak yansıtamasa da genel bir fikir vermesi açısından önemlidir. 
Elde edilen sonuçlar neticesinde sulama sistemlerinde değişikliğe gitmek arazi yapısında 
toplulaştırmalar yapmak oldukça önemli görülmektedir. 1970’li yıllarda Gediz Planlama ve Proje 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ancak tekrar parçalı yapıya dönüşen araziler tekrar 
toplulaştırılmalıdır. Diğer yandan bu toplulaştırmalar yapılırken 15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı 
resmi gazete ile yayımlanmış olan 6537 Sayılı kanunda dikili tarım arazileri için geçerli olan 10 dekar 
minimum arazi büyüklüğünün daha yukarı çekilmesi daha yararlı olacaktır. Bu çalışma tarımsal lojistik 
uygulamaları için küçük bir bölgede kısıtlı bir veri ve bu amaçla hazırlanmamış anket uygulaması 
sonuçlarının yorumlanması ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bundan sonra konu ile ilgili yapılacak 
çalışmalarda, direkt tarımsal lojistik temelinde hazırlanacak bir anket, daha geniş ürün yelpazesi ve 
coğrafi alan daha tutarlı sonuçlar verecektir.   
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BİLDİRİ NO 137: KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI (CDS) İLE BAZI MAKRO 
EKONOMİK VE FİNANSAL DEĞİŞKENLERİN İLİŞKİSİ 

Umut Burak GEYİKÇİ140 

ÖZET 

Bu çalışmada son yıllarda ülke riskinin göstergesi olarak önemi giderek artan Kredi Temerrüt Swapları 
(CDS) üzerinde durulmuş, CDS’ler ile bazı makro ekonomik ve finansal verilerin ilişkileri incelenmiştir. 
Temel amaç ülke riskinin göstergesi olan CDS’in hangi değişkenler ile arasında nedensellik ilişkisi 
olduğunun tespitidir. Elde edilen bulguların ekonomik ve finansal kararların daha etkin verilebilmesi 
için yol gösterici olunması hedeflenmiştir. Çalışma neticesinde CDS’lerin yabancı yatırımcılar 
tarafından çok sıkı şekilde takip edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Yabancı yatırımcılar ülke riskine önemli 
ölçüde hassastırlar. Bunun yanında hisse piyasaları ve CDS’ler karşılıklı olarak birbirlerini 
etkilemektedirler. Son olarak da döviz fiyatlarında meydana gelen dalgalanmaların CDS’ler üzerinde 
doğrudan etki ettiğinin bulunması olmuştur. Böylece döviz fiyatlarında meydana gelen yükselmelerin 
ülke riskini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.   

 

The Relationship Between Credit Default Swaps (CDS) and Some Macroeconomic and Financial 
Variables 

ABSTRACT 

In this study, the importance of Credit Default Swaps (CDS), which is an indicator of country risk, has 
been emphasized in recent years. The main objective is to determine the causal relationship between 
some economic and financial determinants and CDS which is an indicator of country risk. The findings 
are intended to be a guide for more effective economic and financial decisions. As a result of the  study, 
it was concluded that CDSs were followed very closely by foreign investors. Foreign investors are 
significantly vulnerable to country risk. In addition, stock markets and CDSs are mutually causal. 
Finally, the fluctuations in foreign exchange prices have been found to have a direct effect on CDS. Thus, 
it is concluded that the increase in foreign exchange prices increases the country risk. 

GİRİŞ 

Kredi türevleri ve Kredi Temerrüt Swapları (CDS) son yirmi yıldır önemli bir gelişme göstermişlerdir. 
Kimi yazarlar CDS pazarının cirosunun çoğunluğunun tezgah üstü piyasalarda gerçekleşmesinin, 2008 
krizindeki sistematik finansal riskin artmasına katkıda bulunduğunu ileri sürmüşlerse de (da Silva vd; 
2013), bununla birlikte gün geçtikçe artan CDS kullanımı, akademisyenlerin, uygulayıcıların ve kamu 
otoriterlerinin de dikkatini çekmiştir.  

Finansal piyasalar ve kredi piyasalarının ekonomik ve finansal olarak iç içe geçmiş olmaları nedeniyle, 
CDS’ler fonlamalardaki ödeyememe riskini de ayrıştırmaya başlayarak piyasalara olan güveni artırıcı 
etki yapmıştır. Dahası CDS kullanımı ile birlikte ilave bir likidite ve fonlama imkanı doğduğu için türev 
ürünlerdeki likidite hacmi genişlemiştir. CDS sözleşmelerinde, sözleşeme fiyatı borçlu ülkenin kredi 
riski ile belirlenir. Kredi kalitesinin bozulması riski artırdığı için riske ait primde de artışa yol açar. 
Zhang (2008), Coudert ve Gex (2010), da Silva vd (2013), bu kontratların özellikleri gereği piyasada 
oluşabilecek şoklara karşı ani tepkiler verebildiklerini belirtmişlerdir.  

Kredi Temerrüt Swapları (CDS)’ler, son yıllarda oldukça önem kazanmış riskten korunma (hedging) 
enstrümanlarıdır. CDS temelinde borçlunun borcunu ödeyememe ihtimaline karşı, alacaklının belirli 
bir prim karşılığında riski üçüncü kişiye devretmesi olarak tanımlanabilir. Burada riski üstlenen 3. kişi 
karşı taraftan bir risk primi alır. CDS risk primini belirleyen mevcut borçlunun ödeyebilme kabiliyetidir. 
Risk arttıkça primde artar. Piyasada 1 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık vadeler için CDS hesaplanmaktadır 
ancak en fazla kullanılanı 5 yıllık vade için olandır. CDS kullanımında her 100 baz puan %1’e denk 
gelmektedir. Bu şekilde örneğin 225 baz puan 2,25 faiz oranını ifade eder.  
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CDS’ler ile piyasalara ait tüm verilerin ayı anda aynı tepkiler vermeleri beklenemez. Örneğin, 
Türkiye’de yaşanan darbe girişimi sırasında BİST100 endeksinde meydana gelen değişim ile CDS 
endeksi veya dolar kuru aynı anda ve aynı oranda tepki göstermemişlerdir.  Finansal piyasa ve kredi 
piyasası oyuncuları farklı finansal olaylar karşısında farklı algı, beklenti ve tepkilere sahiptirler. Ancak 
makro ekonomik değişkenler olarak bahsi geçen enstrümanlar bazen benzer eğilimler içerisine girerek 
genel ekonomik yapıda önemli etkiler yaratabilmektedirler. Konu ile ilgili pek çok örnek arasında son 
dönemde yaşanan Avrupa krizi en yakın olanıdır.  

Avrupa’da baş gösteren borç krizi Yunanistan’ın temerrüde düşmesi ile başladı. Ardından İspanya, 
Portekiz ve İtalya ile devam ederken günümüzde neredeyse tüm Avrupa’yı etkisi altına almaya başladı. 
Bu süreçte hükümetler ve merkez bankaları finansal sıkılaşma ile borç alacak dengesini iyi kurgulayıp, 
doğrudan yabancı yatırımlar, döviz kurları, hisse piyasası, döviz kurları ve bunların sonucu olarak da 
CDS’lerini mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışarak ekonomilerinin bu  krizden en az etkilenmesi, 
büyüme oranlarının yükselmesi, işsizliğin yükselmemesi, enflasyonun %4’ü geçmemesi amacıyla 
hareket etmektedirler.  

Literatürde CDS henüz çok yeni bir konu olduğu için CDS’lerin hisse piyasaları, devlet tahvilleri ve 
döviz kurları ile olan ilişkisini bir bütün olarak ele alarak konuyu tüm yönleri ile değerlendiren bir 
çalışmaya rastlanmaıştır. İncelenen çalışmalar genellikle ikili karşılaştırmalar şekildendir. Bu çalışma 
ile amaçlanan da ülkelerin borçlanma maliyetini belirleyen en önemli etken olan CDS’lerin belirlenmiş 
olan değişkenlerden hangileri  ile nedensellik ilişkisi içinde olduğunu tespit ederek alınacak makro 
ekonomik kararların yönü ve türü hakkında bir kanıya sahip olmaktır.  

LİTERATÜR TARAMASI 

İlk kez JP Morgan firması tarafından kullanılmaya başlanan CDS terimi, bir risk göstergesi olarak 
ülkelerin borçluluk durumu ile parelellik gösteren bir yapıdadır. CDS’ler her ne kadar risk ifadesi olarak 
kullanılsa da farklı ekonomik ve finansal değişkenlerle ilişki içerisindedirler. Bunlardan, CDS’ler ile 
hisse senetleri arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalardan,  Bystrom (2005) çalışmasında CDS fiyatları 
ile hisse fiyatları arasında pozitif bir ilişki olduğunu ve birbirlerini iki yönlü olarak etkilediklerini 
belirtmiştir.  Hafer (2008) çalışmasında CDS ile hisse değerleri arasında negatif yani biri arttığında 
diğerinin azaldığı bir korelasyon bulmuştur. Lake & Apergis (2009), Kikuchi (2009), Chang, Fung & 
Zhang (2008) and Ishikawa & Mezrich (2009) çalışmalarında Avrupa, Asya, Uzakdoğu ve Amerika 
piyasalarını incelemişler ve CDS fiyatları ile hisse fiyatları arasında negatif korelasyon bulgulamışlardır. 
Zhang (2005) çalışmasında CDS’lerden hisse fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik bulgulamıştır.  

CDS’lerin devlet tahvilleri ve iç borçlanma senetleri ile ilişkisi üzerine gerçekleştirilen çalışmalardan, 
Houweling and Vorst (2002) and Hull (2003) CDS oranları ile kısa ve uzun vadeli risksiz ABD tahvilleri 
arasında yüksek tutarlılık gözlemlendiğini ve bunların birbirleri ile nedensellik ilişkisi içinde olduğunu 
belirtmişlerdir. Longstaff vd. (2003) çalışmasında ise CDS fiyatları ile hisse fiyatları ve tahviller arasında 
herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlamamışlardır. Benzer şekilde Chan-Lau and Kim (2004) 
çalışmalarında devlet tahvilleri ve CDS’ler arasında herhangi bir ilişkiye rastlamamışlardır.  

CDS’lerin döviz kurları ile ilişkisini ele alan çalışmalardan, Reinhart (2002), çalışmasında ülke riskinde 
meydana gelen yükselmelerin döviz kurunda meydana gelen yükselmeden kaynaklandığını yani döviz 
kurundan CDS’e doğru tek taraflı bir nedensellik olduğunu bulgulamıştır. Gurio vd. (2013), Farhi ve 
Gabaix (2014), Daniel vd. (2015) çalışmalarında ise ülke risk priminin döviz kurlarında meydana gelen 
değişimin nedeni olduğunu yani CDS’ten döviz kurlarına doğru tek yönlü bir nedensellik olduğunu 
bulgulamışlardır.  

Merkez banklarına ait döviz rezervlerinin CDS’lerle olan ilişkisini inceleyen çalışmalardan Caballero ve 
Krishnamurthy (2000), mekez bankalarının döviz rezervleri ile CDS’ler arasında iki yönlü bir ilişki 
olduğunu belirtmişlerdir. Amstad ve Packer (2015) Asya ülkelerinde merkez bankalarına ait döviz 
rezervleri ile CDS’ler arasında pozitif bir ilişki olduğunu ve döviz rezervi yüksek ülkelerin daha düşük 
CDS’lere sahip olduğunu belirtmişlerdir. İsmailescu ve Phillips (2015)’de benzer şekilde yüsek döviz 
rezervinin CDS seviyesinde düşmeye neden olduğunu yani döviz rezervinden CDS’e dogru tek yönlü 
bir nedensellik bulunduğunu belirtmişlerdir. Fatum ve Yetman (2017) çalışmalarında ise döviz rezervi 
ile CDS’ler arasında herhangi bir ilişki olmadığını bulgulamışlardır.  
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METODOLOJİ VE BULGULAR 

Çalışma kapsamında kullanılan CDS değeri ile diğer değişkenlerin ilişkisi ölçülmeye çalışılmıştır. 
Kullanılan değişkenler; 

CDS (CDS); Ülke riskini temsilen kullanılmıştır. Bloomberg web sitesinden (5 yıllık vade için) 

Dolar/TL kuru (USD/TL); Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) web sitesinden  

Yabancılara ait hisse senedi stoğu (YHSNT); Ülke riskine yabancıların tepkisini ölçmek için 
kullanılmıştır. TCMB web sitesinden  

Yabancılara ait devlet iç borçlanma senedi stoğu (repo dahil) (YDİBS); Ülke riskine yabancıların 
tepkisini ölçmek için kullanılmıştır. TCMB web sitesinden  

TCMB brüt döviz rezervi (MBREZV); Ülkenin kriz durumundaki gücünün göstergesi olarak 
kullanılmıştır. TCMB web sitesinden  

Bist 100 endeks değeri (BIST); Yurt içi sermaye piyasalarının CDS duyarlılığının göstergesi olarak 
kullanılmıştır. Investing web sitesinden elde edilmiştir. 

Çalışma kapsamında eldeki verilerin analizi için 2005 yılı ocak ayı ile 2018 yılı haziran ayları arası 
dönemi kapsayan aylık veriler kullanılmıştır. Serilere meydana gelebilecek sapmaların analize 
olabilecek olumsuz etkisini azaltabilmek maksadıyla serilerin logaritmaları alınmıştır. Serilen 
birbirlerinden etkilenme düzeyleri Granger nedensellik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Granger 
nedensellik testinin yapılabilmesi için serilerde birim kök olmaması gerekmektedir Granger, (1988). 
Serilerdeki birim kökün varlığının tespiti amacıyla birim kök testleri uygulanmıştır.  

Birim Kök Testleri 

Serilerdeki durağanlığın tespiti amacıyla en yaygın olarak kullanılan birim kök testidir. Eğer ortalama 
ve varyansı inceleme dömü boyunca değişmiyorsa o serilerin durağan olduğunu söyleyebiliriz. Bunun 
anlamı, eğer ortalama, varyans ve otokovaryans zamandan ve olaylardan bağımsız olarak değişmeden 
sabit kalırsa veriler durağandır, aksi taktirde serilerin rassal bir yol izleyerek birim kök içerdikleri 
sonucuna varırız. Birim kök içeren serilerin birinci farklarını alarak durağan hale getirmeye çalışırız. 
Eğer orijinal veriler düzeyde durağan ise I(0) şeklinde gösteririz. Eğer seriler düzeyde durağan değil de 
örneğin birinci farklarını aldığımızda durağan hale gelmişlerse I(I) şeklinde gösterilir.  

Augmented Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi 

ADF birim kök testi Dickey Fuller (DF) birim kök testinin genişletilmiş halidir. Uygulamada en eski ve 
yaygın testlerden biridir.  

ADF birim kök testi aşağıdaki regresyon dekleminden oluşmaktadır (Gujarati, 2003;817). 

∆Yt = β1 + β2t + δYt-1 + ∑ 𝛼𝑖𝑚
𝑖=1 ∆Yt-1 +Ɛt 

Sıfır hipotezinde denklemde δ = 0’dır, bunun anlamı birim kök olduğu yani serinin durağan 
olmadığıdır.  

Philips Perron (PP) Birim Kök Testi 

ADF’nin gerekli kurallara uyulmaması veya serilerde yapısal kırılmalar olması durumlarında yanlış 
sonuçlar verebileceği nedniyle Philips ve Perron (1988) yılında soy isimlerinin bağ harflerinden kısaca 
PP diye  bildiğimiz yeni bir birim kök testi ortaya atmışlardır.  

Yt= a0  + a1  yt-1+a2 (t-T/2) + µt 

Denklemden de anlaşılabileceği gibi oluşturdukları yeni modelde regresyon denklemine AFD’de 
olmayan hata terimi düzeltme katsayısını eklemişlerdir. Yeni  denklemde ekledikleri hata terimlerinin 
ortalaması sıfıra eşit olup ardışık bağımlılığı da ortadan kaldırmış ve böylece eş-varyans varsayımını 
da yerine getirmektedir (http://www.myistatistik.com/metodoloji /birim-kok/). 

 

 

http://www.myistatistik.com/metodoloji%20/birim-kok/
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Tablo … Birim Kök Testi Sonuçları 

  ADF     PP 

  Düzeyde I(0)   1. Farkta I(I)     Düzeyde I(0)   1. Farkta I(I) 

CDS 
-3,7057   -10,7272   

CDS 
-3,9713   -12,9097 

(0.0048)   (0.0000)*    (0.0020)   (0.0000)* 

USD/TL 
-4,3523   -11   

USD/TL 
-4,3762   -10,5140 

(0.0005)    (0.0000)*    (0.0005)   (0.0000)* 

YHSNT 
-1,9965   -11,8152   

YHSNT 
-2,1155   -11,7922 

 (0.2882)    (0.0000)*   (0.2389)    (0.0000)* 

YDİBS 
-1,3270   -10,2100   

YDİBS 
-1,3404   -10,2117 

 (0.6164)    (0.0000)*    (0.6100)    (0.0000)* 

MBREZV 
0,589651   -12,1390   MBREZ

V 
0,366761   -12,2575 

(0.9891)    (0.0000)*    (0.9810)    (0.0000)* 

BIST 
-1,2342  -12,5411  BIST 

-1,2299  -12,5506 

 (0.6590)    (0.0000)*    (0.6609)    (0.0000)* 

*%1 anlamlılık düzeyinde. 

Gerçekleştirilmiş olan birim testlerinde serilerden bazıları düzeyde durağanken bazıları durağan 
değildir. Granger nedensellik testinin uygulanabilmesi için tüm serilerin aynı düzeyde durağan olması 
gerekmektedir. Bu nedenle tüm serilerin  birinci farkları alınarak tekrar birim kök testleri yapılmış ve 
serilerin tamamı 1. Farklarında durağan hale gelmiştir. Serilerdeki durağanlık sorunu çözüldükten 
sonra Granger nedensellik testine geçilebilir.  

Granger nedensellik testinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle gecikme sayısının bulunması 
gerekmektedir. Gecikme sayısı serilerdeki bir değişikliğin diğer serilere kaç dönem sonra yansıdığını 
gösterir. Çalışmada Akaike, Schwarz and Hannan-Quin bilgi kriterlerine göre gecikme uzunluğu 2 
olarak bulunmuştur.  Seriler oto korelasyon, normal dağılım ve değişen varyans testleri açısından bir 
problemle karşılaşılmamıştır. 

Granger Nedensellik Testi 

Granger testinde amaç iki seri arasındaki nedensellliği ve nedenselliğin yönünü tespit edebilmektir. Bu 
yöntemde korelasyon setlerini bulabilmek için deneysel veri kalıpları kullanılır ve nedenselliğin 
olasılıklı bir hesaplamasıdır (Geyikçi, 2017). Nedensellik testi temelinde neden sonuç ilişkisine dayansa 
da bu açıklama, yöntemde kullanılanı tam olarak açıklamaz. Bir X değişkeni, X, Y'nin sebebi veya Y, 
X'in nedeni ise, Y değişkenine nedenseldir (Geyikçi, 2017). Granger nedensellik testi şu şekilde gösterilir 
(Granger, 1969). 

Xt = Σ𝑥𝑚𝑗=1t-j +Σ𝑏𝑚𝑗=1jYt-j+Ɛt  

Yt = Σ𝑐𝑚𝑗=1j Xt-j+Σ𝑑𝑚𝑗=1jYt-j+𝑛t 

Denklemde Ɛt ve nt hata terimleridir, birbirleri ile korelasyonları yoktur ve beyaz gürültü özelliğine 
sahiptirler. Birinci denklemde yer alan bj değerlerinin toplamı sıfırdan farklı ise Yt, Xt nin Granger 
nedenidir. 
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Tablo … Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

CDS BİST'in Granger nedeni değildir 4,1649 0.0173** 

BİST CDS'in Granger nedeni değildir 2,5438 0.0819*** 

MBREZ BİST'in Granger nedeni değildir 0,2673 0.7658 

BİST MBREZ'in Granger nedeni değildir 5,2608 0.0062* 

USD BİST'in Granger nedeni değildir 4,7821 0.0097* 

BİST USD'nin Granger nedeni değildir 1,7597 0.1755 

YDİBS BİST'in Granger nedeni değildir 0,0035 0.9965 

BİST YDİBS'in Granger nedeni değildir 23,0701 0.0000* 

YHSNT BİST'in Granger nedeni değildir 0,1544 0.8571 

BİST YHSNT'nin Granger nedeni değildir 203,3590 0.0000* 

MBREZV CDS'in Granger nedeni değildir 1,5771 0.2099 

CDS MBREZV'in Granger nedeni değildir 3,9913 0.0204** 

USD CDS'in Granger nedeni değildir 1,4082 0.2477 

CDS USD'in Granger nedeni değildir 4,2446 0.0161** 

YDIBS CDS'in Granger nedeni değildir 1,9115 0.1513 

CDS YDIBS'in Granger nedeni değildir 35,5699 0.0000* 

YHSNT CDS'in Granger nedeni değildir 1,4141 0.2463 

CDS YHSNT'in Granger nedeni değildir 53,7247 0.0000* 

USD MBREZV'in Granger nedeni değildir 6,2930 0.0024* 

MBREZV USD'nin Granger nedeni değildir 2,8862 0.0588*** 

YDİBS MBREZV'in Granger nedeni değildir 1,4952 0.2274 

MBREZV YDİBS'in Granger nedeni değildir 6,7595 0.0015* 

YHSNT MBREZV'in Granger nedeni değildir 0,2811 0.7553 

MBREZV YHSNT'in Granger nedeni değildir 8,4744 0.0003* 

YDİBS USD'in Granger nedeni değildir 0,2972 0.7433 

USD YDİBS'in Granger nedeni değildir 62,3227 0.0000* 

YHSNT USD'Nin Granger nedeni değildir 0,1841 0.8321 

USD YHSNT'in Granger nedeni değildir 51,9751 0.0000* 

YHSNT YDİBS'in Granger nedeni değildir 1,1235 0.3278 

YDİBS YHSNT'in Granger nedeni değildir 7,5530 0.0007* 

*%1 anlamlılık düzeyinde, **%5 anlamlılık düzeyinde ***%10 anlamlılık düzeyinde 

Tablodan da anlaşılacağı gibi BİST’ten YDİBS ve YHSNTE doğru tek yönlü bir nedensellik mevcuttur. 
CDS’ten MBREZV, USD, YDİBS ve YHSNTE doğru tek yönlü bir nedensellik mevcuttur, ancak 
bunlardan hiçbirinden CDS’e doğru bir nedensellik bulgulanmamıştır. MBREZV ile USD arasında iki 
yönlü bir nedensellik bulgulanırken, MBREZV’den YDİBS ve YHSNTE doğru tek yönlü bir nedensellik 
gözlemlenmiştir. Diğer taraftan USD’den YHSNT’e doğru ve YDİBS’den de YHSNT’e doğru tek yönlü 
bir nedensellik bulgulanmıştır.  

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışma ile CDS’lerin döviz kuru, merkez bankası döviz rezervleri, hisse senedi piyasası, devlet iç 
borçlanma senetlerindeki yabancı payı ve yabancılara ait hisse senedi stoğu değişkenlerden hangileri  
ile nedensellik ilişkisi içinde olduğunu tespit ederek alınacak makro ekonomik kararların yönü ve türü 
hakkında bir kanıya sahip olmaktır.  

Konu ile ilgili Granger (1969) ‘da ortaya atılmış olan nedensellik testinden yararlanılmıştır. Bu test ile 
değişkenlerin birbirlerini ne yönde etkiledikleri araştırılmıştır.   
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Gerçekleştirilmiş olan analiz neticesinde Bystrom (2005), Lake ve  Apergis (2009), Kikuchi (2009), 
Chang, Fung ve Zhang (2008) and Ishikawa ve Mezrich (2009) çalışmalarında elde ettikleri sonuçlara 
benzer şekilde CDS (Kredi Temerrüt Swabı) ile hisse senetleri arasında iki yönlü bir ilişki 
bulgulanmıştır. Bu ilişkide CDS’ten BİST’e doğru %5 anlamlılık derecesinde BİST’ten CDS’e doğru da 
%10 anlamlılık düzeyinde bir nedensellik olduğu için CDS’in BİST’e olan etkisinin biraz daha yüksek 
olduğu düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar Zhang (2005)’in çalışmasında elde ettiği CDS’ten hisse 
piyasasına doğru tek yönlü bir ilişki olduğu sonucunu desteklememektedir.  

CDS’lerin yabancıların elindeki devlet iç borçlanma senetleri ile yine yabancıların elindeki hisse senet 
stokları ile olan ilişkisine baktığımızda Chan-Lau and Kim (2004) ve Longstaff vd (2003)’ın 
çalışmalarında elde ettikleri değişkenler arasında herhangi bir ilişki olmadığına dair bulguların tersine, 
CDS ‘ten her iki değişkene doğru tek yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Bu çalışmada elde 
edilen sonuçlardan yine farklı şekilde, Houweling and Vorst (2002) and Hull (2003) benzer konudaki 
çalışmalarında değişkenlerin birbirlerine karşı iki yönlü bir ilişki içinde olduğunu bulmuşlardır. 

CDS’ler ile döviz kurları arasındaki ilişkileri incelediğimizde Reinhart (2002) çalışmasında döviz 
kurundan CDS’e doğru tek yönlü bir ilişki bulgulamışken, bu çalışmada bu bulgunun tam tersine,  
Gurio vd. (2013), Farhi ve Gabaix (2014), Daniel vd. (2015) çalışmalarında elde edilen sonuçları destekler 
nitelikte, CDS’ten USD’ye doğru tek yönü bir ilişki bulgulanmıştır.  

Merkez banklarına ait döviz rezervlerinin CDS’lerle olan ilişkisini incelediğimizde çalışma neticesinde 
CDS’den Merkez bankası rezervlerine doğru tek yönlü bir ilişki bulgulanmıştır. Elde edilen bulgular 
Caballero ve Krishnamurthy (2000), mekez bankalarının döviz rezervleri ile CDS’ler arasında iki yönlü 
bir ilişki olduğu, Amstad ve Packer (2015) merkez bankalarına ait döviz rezervleri ile CDS’ler arasında 
pozitif bir ilişki olduğunu ve döviz rezervi yüksek ülkelerin daha düşük CDS’lere sahip olduğu, 
İsmailescu ve Phillips (2015)’de yüksek döviz rezervinin CDS seviyesinde düşmeye neden olduğunu 
yani döviz rezervinden CDS’e dogru tek yönlü bir nedensellik bulunduğunu bulgularıyla kısmen 
benzerlik içindeyken,   Fatum ve Yetman (2017) çalışmalarında i döviz rezervi ile CDS’ler arasında 
herhangi bir ilişki olmadığını sonuçlarından tamamen farklılık göstermiştir.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlar bir bütün olarak ele alacak olursak, CDS’ler gerçekten ülkede var olan 
genel ekonomik durum hakkında önemli bir gösterge niteliğindedir. Özellikle CDS’ler ile yabancılara 
ait devlet iç borçlanma senetleri ve hisse senetleri stokları ilişkisi dikkat edilmesi gereken önemli bir 
husustur. Yabancılar CDS’leri çok sıkı takip etmekte ve CDS’in durumuna göre pozisyon almaktadırlar. 
Bu noktadan hareketle daha fazla yabancı sermaye girişi ancak daha düşük CDS ile olabilir demek 
mümkündür. Ayrıca hisse piyasaları ile CDS’ler de karşılıklı olarak birbirinden etkilenmektedir. Diğer 
yandan döviz dalgalanmalarının da CDS üzerinde önemli bir etkisi bulgulanmıştır. Dövizde meydana 
gelen hareketler hemen CDS’leri etkilemekte bu da dövizde meydana gelen değişimlerin ülke riskini 
doğrudan etkilediği anlamına gelmektedir.  

Bu çalışmada CDS endeks değişkeninin bazı makro ekonomik ve finansal değişlenler ile olan ikişkisini 
inceleyerek ülke riskinin neleri etkileyip nelerden etkilendiğini tespit etmeye çalıştık. Çalışmada CDS 
miktar ve değerlerine ulaşılamadığı için endeks değeri üzerinden gidilmiştir. Bundan sonraki 
çalışmalarda CDS endeks değeri yanında CDS miktarları ve üzerinden bir çalışma yapılabilirse daha 
etkili sonuçlar alınabileceği düşünülmektedir.  
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BİLDİRİ NO 138: YENİ BİLGİ ÜRETİMİ: DÜŞÜNCE KURULUŞLARI  
Mehmet Münip Babur141 

Özet 
Geleneksel bilgi üretimi, temelde üniversitelerin ürettiği bilimsel bilgiyi ifade etmektedir. Ancak 
küreselleşme ve bilgi toplumu söylemiyle birlikte bir süredir yeni bir bilgi üretim paradigmasından 
bahsedilmeye başlanmıştır. Bu yeni bilgi üretim sistemi, çoklu üretim yerleri ve tüketim yerlerine, arz 
ve talep kurallarına ve ticarileşmeye vurgu yapmaktadır. Bilimsel bilgi ve bilimsel topluluğun etik 
kurallarının dışında ve böylesi bir denetime tabi olmaksızın bu yeni bilgi üretilmektedir. Düşünce 
kuruluşları yeni bilgi üretiminin en önemli ajanlarının başında gelmektedir. Düşünce kuruluşları, bilgi 
temelli yapılar olup genel olarak üçüncü sektör olarak tanımlanan hükümet dışı örgütler (STK) 
kategorisinde değerlendirilmektedir. Bilgi üretiminin yanı sıra bilginin dağıtımı, propaganda edilmesi, 
kamuoyunun şekillendirilip yönlendirilmesi, düşünce ikliminin şekillenmesinde işlev görmektedirler. 
Geçmişleri dünyada bir asır öncesine giden düşünce kuruluşlarının ilk örnekleri Türkiye’de yarım asır 
önce ortaya çıkmıştır. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
iklimin şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptirler. Küreselleşme ve bilgi temelli ağ toplumlarının öne 
çıkmasıyla son çeyrek asırda bilgi temelli olan bu kuruluşların sayılarında büyük bir artış meydana 
gelmiş ve dünyanın farklı bölgelerine hızla yayılmışlardır. Çalışmamız, önemi açık olan bilgi üretiminin 
değişimi, küreselleşme ve bilgi toplumu çağında bu kuruluşların yeni bilgi üretimindeki işlevine 
odaklanacaktır. Amacımız, yeni bilgi üretim paradigmasının varlığını sorguladıktan sonra düşünce 
kuruluşlarının bu paradigmadaki yeri sorgulanacaktır. Çalışmamız ikincil verilere dayalı nitel bir 
çalışma olacak ve literatürdeki son gelişmeler dikkate alınacaktır. Kapsam bakımında, yeni bilgi üretimi 
düşünce kuruluşlarıyla olan ilişkisi çerçevesinde sınırlı olarak ele alınacaktır.  
Anahtar Kelimeler : Düşünce Kuruluşları (Think Tanks), Yeni Bilgi Üretimi (New Knowledge 
Production, Bilgi Toplumu veya Ağ Toplumu. 
Jel Kodları  : Z0. 

THE NEW KNOWLEDGE PRODUCTION: THINK TANKS 
Abstract 
The traditional knowledge production basically refers to the scientific knowledge produced by 
universities. However, with the discourse of globalization and information society, a new knowledge 
production paradigm has been mentioned for a while. The new knowledge production system 
emphasizes multiple places of knowledge production and consumption and suply and demand rules 
and commercialization. This new knowledge is produced outside the scientific community and the 
ethical rules of scientific knowledge and without such a supervision by them. Think tanks are one of the 
most important agents of new knowledge production. Think tanks are knowledge-based structures and 
are generally considered to be third sector as non-governmental organizations (NGOs). In addition to 
the production of knowledge, they function in the distribution, publicity of information, shaping and 
directing the public and shaping the climate of thoughts. The first examples of think tanks in the world 
have appeared a century ago and half a century ago in Turkey. Especially in the US and Western 
European countries, they have a significant impact in shaping the political, economic, social and cultural 
climate. With globalization and knowledge-based societies, there has been a large increase in the 
number of these knowledge-based organizations in the last quarter of the century and spreading rapidly 
to different parts of the world. Our study will focus on the function of these organizations in the 
production of new knowledge in the era of globalization and knowledge society. Our aim is questioning 
the place of think tanks in this paradigm, after  questioning the existence of a new paradigm of the 
production of knowledge. Our study will be a qualitative study based on secondary data and the latest 
developments in the literature will be taken into consideration. In terms of scope, new knowledge 
production will be considered limited in the framework of its relationship with think tanks 
Anahtar Kelimeler : Think Tanks, The New Knowledge Production, Knowledge Societiess. 
Jel Kodları  : Z0. 
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1. Giriş  

Felsefe tarihi, değişim ve değişen şeylerin yanında değişmeyenlerin incelendiği iki temel yaklaşımın 
tarih boyunca takip edildiğini göstermektedir. Tümeller meselesi değişmeyenin arayışını bize 
gösterirken, diğer tarafta değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu (Herakleitos, M.Ö. 540-480) ileri 
süren bir yaklaşım bulunmaktadır. Bilimin paradigmalar şeklinde ilerlediği ve bir paradigmanın uzun 
bir süre devam ettiği belirtilmektedir (Kuhn, 1995). Taki yeni bir paradigma onun yerini alıncaya kadar. 
Bilgi üretiminin ve üniversitelerin temsil ettiği geleneksel bilgi paradigmasının değiştiği iddia 
edilmektedir. Katı kurallara tabi olan ve bilimsel topluluğun denetiminde bulunan bu geleneksel bilgi 
üretimi genel olarak üniversitelerin tekelinde bulunmaktadır. Ancak yeni bilgi üretimi (Gibbons ve diğ., 
2010) bir paradigma olarak ticarileşmeyi, piyasa kurallarına tabi olmayı ve üretim ve tüketim yerleri 
itibariyle çeşitlenmeyi ifade etmektedir.  

Bilimsel bilgi farklı bilgi türleri arasında 17. Yüzyılda Bilimsel Devrim denilen atılımla ortaya çıkmıştır. 
Post -endüstri çağı veya küreselleşme olarak adlandırılan seksenler ve doksanlı yıllardan itibaren 
geleneksel bilim yaklaşımın değişim geçirdiği, zamanın ruhuna uygun olarak merkezsizleşen, kuralsız 
hale gelen Gibbons ve arkadaşları (2010) tarafından mod 2 olarak adlandırılan yeni bir bilgi üretim 
moduna geçildiği belirtilmektedir. Bilgi temeli üzerine kurulan yaşadığımız dönemi Castells (2008) 
“enformasyon çağı”, yaşadığımız toplumu “ağ toplumu” olarak tanımlamaktadır. Toplumsal eşitsizlik 
durumlarına bilgi temelinde “dijital bölünme” (Norris, 2001 :3-4) olarak adlandırılan yeni bir eşitsizlik 
durumu ilave olmuştur. Bilgi alanı yeni bir mücadele ve rekabet alanı olarak ortaya çıktığından ülkeler, 
resmi, sivil ve ticari kurumlar, kişiler yoğun bir bilgi talebi ortaya çıkarmışlardır. Üniversiteler başta 
olmak üzere enstitüler, ticari işletmeler, resmi ve sivil toplum kurumları ile düşünce kuruluşları yoğun 
bir bilgi arzı çabası içine girmişlerdir. 

“Bilgi toplumu”, “bilgi çağı” ve “yeni bilgi üretimi” saha araştırmalarıyla da desteklenen ancak genelde 
kuramsal tartışılan güncel konuların başında gelmektedir. Bu tartışmalar, zengin kuzey ile yoksul 
güney arasında ve genel olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında farklı düzeylerde ele 
alınmaktadır. Gelişmiş ülkeler post endüstriyel toplum (Bell, 1976) gerçekliğini tecrübe ederken 
gelişmemiş ülkelerde endüstriyel toplum ve post endüstriyel toplum birlikte tecrübe edilmekte ve 
aralarında bir ayırım yapmak zor olmaktadır. 

2. BİLGİ TOPLUMU /AĞ TOPLUMU 

Bilgi ve bilgi teknolojilerinin günümüzden sahip olduğu önemden kaynaklanan, önceki toplumsal 
yapılardan ciddi bir farklılaşmayı ifade eden “bilgi çağı”, “bilgi toplumu” veya “ağ toplumları” 
(Castells, 2008) çağdaş literatürün en revaçta kavramlarındadır. Bu çağ ve toplumda mikrodan makroya 
uzanan çizgide her birimin bilgiye talebi artmıştır. Bilginin ticari bir meta gibi üretimini tanımlayan 
“yeni bilgi üretimi” (Gibbons ve diğ., 2010) modunda bilgi üreten farklı yapılar ortaya çıkmıştır. Böylesi 
bir bilgi üretimi yapan düşünce kuruluşları dünyada bir asrı, Türkiye’de ise yarım asrı aşkın bir sürede 
beri var olagelmiş, ancak özellikle son yirmi küsur yılda yaygınlaşmış ve görünürlükleri önemli oranda 
artmıştır. 

Toplumsal dönüşüm açısından dünyamızın son 20 yılda devrimsel bir değişim içinde bulunduğunu 
bildiren Castells’ (2005:3) göre bu süreç çok-boyutludur. Miladi İkinci Bin yılının sonlarına doğru 
Castells’e (2008:1) göre, tarihsel önemde birkaç olay insan hayatının toplumsal görünümünü 
değiştirmiştir. Bilgi (enformasyon) teknolojilerini merkez alan Teknoloji Devrimi, toplumun maddi 
temelini yeniden şekillendirmiş, Dünyanın dört bir köşesinde ekonomiler, devlet ve toplum küresel 
olarak birbirlerine bağımlı hale gelmiştir. Siyasi sistemler bu dönemde Castells’e (2008:3-4) göre, yapısal 
meşruiyet krizleri ortaya çıkarmaktadır. Medyanın onlara gösterdiği ilgiye ve kişisel liderliğe 
bağımlıdırlar. Giderek yurttaşlardan kendilerini yalıtmaktadırlar. Değiş tokuş aracı olan küresel ağlar, 
seçici bir tutumla, durmak bilmeyen bir stratejik kararlar akışı içinde, ağ dahilinde belirlenen hedeflerin 
gerçekleştirilmesiyle ilgilerini değerlendirerek bireyler, gruplar, bölgeler hattâ ülkelere kapılarını açıyor 
ya da kapatıyorlar. Akabinde, soyut, evrensel bir araçsalcılık ile tarihsel bakımdan köklü, zata mahsus 
kimlikler arasında temel bir bölünme ortaya çıkıyor. Toplumlarımız giderek Ağ ile benlik arasındaki 
çift kutuplu bir karşıtlık etrafında yapılanıyor. Bilgi toplumunda bilgi değişmiştir. Bilginin değişmesi, 
bilgi üreten ve tüketen yerlerin çeşitlenmesinde de kendisini göstermektedir. Bilgi üretimlerindeki 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

 

370 

  

tekeller bu durumlarını devam etmekte zorluk yaşamaktadırlar. Artık bilgiye ulaşım değil, nitelikli 
bilgiye ulaşmak sorun olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Çok fazla bilgi ortalıkta ulaşılabilir 
durumdadır. Ancak bu bilginin genellikle çok az bir kısmı nitelikli ve amaca uygundur. Burada bilginin 
talep sahiplerinin isteklerine uygun formlara dökülmesi, uygun zamanda arz edilmesi önemli olmaya 
başlamıştır. Artık bu aşamada ticarileşen bir bilgi üretimi sözkonusudur. Bu da bilgi rekabetlerine yol 
açmaktadır. Düşünce kuruluşları bu yeni aşamada en önemli aktörlerin başında gelmektedir. Veri, 
araştırma, teoriler, politik öneriler, politikayı etkileyen diğer fikirlere katkı sunan “bilgi rejimleri”; bir 
grup aktör, kurum ve kuruluştan oluşmaktadır. Bunlar, politika yapımı ve üretim rejiminin nasıl 
örgütleneceği ve işleyeceğini etkilemektedir (Campbell ve Pedersen, 2011:167). 1970’lerde Washington 
politikalarına liberaller tarafından hükmedildiği algısına tepki olarak Campbell’a (1998:388) göre, the 
Heritage Foundation, the American Enterprise Institute ve the Manhattan Institute gibi muhafazakâr 
düşünce kuruluşları, akademik bilgiyi basit formlara dökme konusunda öncülük etmişlerdir.  

3. YENİ BİLGİ ÜRETİMİ VE DÜŞÜNCE KURULUŞLARI 

Yeni bilgi üretimi, üretim yerlerinin heterojen hale gelmesi ve yeni birçok aktörün burada faaliyet 
göstermesi nedeniyle geleneksel bilgi üretiminden farklılaşmaktadır. Yeni bilgi üretiminde düşünce 
kuruluşları önemli bir yer tutmaktadır. Bu yeni bilgi, pratik amaçlarla üretilmekte ve etik değerlendirme 
açısından bilimsel üretimle kıyaslandığında bazı sorunlarla karşı karşıya bulunmamaktadır. Evrensel 
amaçlarla üretimi yerine, artık sözleşme yapılan ve parası verilen bilgi üretimleri yapılmaktadır. 

3.1 Yeni Bilgi Üretimi (New Knowledge Production) 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren, post -endüstriel çağ veya küreselleşmenin sonucu olarak, 
bilgi kaynaklarının artması, bilgi üretim yerlerinin çeşitlenmesiyle, “yeni bilgi üretimi” (new knowledge 
production) olarak tanımlanan yeni bir bilgi paradigması ortaya çıkmıştır (Gibbons ve diğ., 2010). Yeni 
bilgi üretim modu, Gibbons ve diğerlerinin (2010) mod 1 dedikleri eski veya klasik bilgi üretim şeklini 
ve yerlerini tanımlayan modun yerini aldığını iddia ettikleri ve mod 2 olarak adlandırdıkları bilgi 
üretim ve kullanım yerlerinin çeşitlenmesiyle karakterize edilen bilgi modudur. Bu yeni durumda, bilgi 
üretim tarzında değişim olduğu, bilginin üretiminde, dağıtımında ve dağıtım kanallarında 
farklılaşmalar olduğu, ortaya çıkan yeni bilgi üretim tarzı olan mod 2’de bilginin, pazarlanabilir ve 
ticarileştirilebilir olduğu, kitleselleşebildiği belirtilmektedir. Bilgi üretim formunun klasik mod 1 
formundan yeni bilgi üretim modu olan mod 2’ye dönüşmesinin başlangıcı tarihsel bir perspektiften 
1960’lara götürülebilir. Bu on yıl endüstri toplumunun modernleşmesinin ve işlevsel farklılaşma, 
bilimselleşme ve disiplinlilikle tanımlanan ilerleme mantığına olan inancın sorunlu (problematik), 
karışık (ambivalent) sonuçlarının açıkça ortaya çıktığı bir sürecin başlangıcını yansıtmaktadır. 
1970’lerde modernleşmenin yan etkilerinin bariz hale gelmesi, atomik enerjinin sivil kullanımıyla ilgili 
problemler örneğinde olduğu gibi makul modern yapılara karşı hızlı bir şekilde düşünümsel (reflexive) 
bir tavır ortaya çıkmış ve 1980’ler yeni bir hikayeyi, küreselleşmiş sorunların algılanmasına yol açmıştır: 
Yeni yorum otoriteleri, yeni bilgi sistemleri, yeni üretim konseptleri, yeni yaşam şekilleri ve benzeri 
okunması zor olan ve geleceği halen bilinmez olan sorunlar (Meuser ve Nagel, 2009:20). 

Yeni bilgi üretimine ilişkin çalışmalarda Godin ve Gingras (2000:273)’a göre, iki eğilim bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisinin Gibbons ve diğerlerinin “Bilginin Yeni Üretimi” (2010) isimli kitaplarında, 
günümüzde bilimsel bilgi üretimin en önemli karakteristiği olarak heterojenliğe vurgu yaparak, 
bilginin artık sadece üniversite düzeninde üretilmediğini, devlet laboratuvarlarında, sanayi 
işletmelerinde ve düşünce kuruluşlarında, uygulamaya yönelik bilgi olarak üretildiğini belirttikleri 
eğilimdir. Yeni üretim modunda, üniversitelerin bilgi üretiminin sadece bir parçası olacağını, 
muhtemelen de bilgi üretim sektörünün küçük bir parçası olacağını öngörüyorlar. Godin ve Gingras, 
bu görüşün, başka görünümleri de olan bilgi üretimi genel modelinin sadece bir görünümü olduğunu 
belirtiyor. Diğer eğilim ise, azalmak bir tarafa, aksine “üniversitelerin artan rolüne” vurgu yaparak, 
üniversite, devlet ve sanayi arası ilişkilerin “üçlü sarmal”ını çalışmayı öneren değilimdir (2000:274). 
“Yeni bilgi üretimini” çalışan bazı bilim insanları, üniversitelerin halen merkezinde yer almaya devam 
ettiği ancak heterojenleşme yani çeşitlenme olan kurumsal bilgi alanına “politik ekonomik” bir yaklaşım 
sergiliyorlar. Bilgi üretim ve tüketimi alanına, ekonomi alanın temel kavramları olan arz, üretim ve 
üretim yerleri ve kanalları ile dağıtım ve dağıtım kanalları, talep ve tüketim kavramlarının uygulanması 
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ve bunlar arasındaki ilişkileri konu alan politik ekonominin, bilgi alanına uygulanmasıyla yeni bilgi 
üretiminin politik bilgisel bir yaklaşımını ortaya koymaya çalışıyorlar.  

Bilgi üretim sistemi, bilgi rejimlerine dayanmaktadır. Veri, araştırma, teoriler, politik öneriler ve diğer 
fikirlere katkıda bulunan bilgi rejimleri, kamu politikaları ve ulusal ekonomik rekabet yeteneğini 
etkilemektedirler. Bilgi rejimleri Campbell ve Pedersen’e (2011:167) göre, politik fikirlerin üretim ve 
dağıtımını yapan bir aktörler, kuruluşlar ve enstitüler kümesidir ki politika oluşturma ve üretim 
rejimlerinin nasıl örgütlendikleri ve ilk mahallinde çalıştıklarını etkilemektedirler.  Merkezi olmayan 
liberal pazar ekonomileri, ABD gibi açık devletler oldukça rekabetçi, çoğunlukla partizan ve düşmanca 
pazar –yönelimli bilgi rejimlerine sahip olma eğilimindedirler. Fikirlerin araştırılması ve bilgi 
rejimlerine ilişkin olarak Campbell ve Pedersen (2011:168-169) üç farklı literatürden bahsetmektedir. 
Birincisi, fikirlerin politika –yapım sürecini nasıl etkilediğine ilişkin yaygın olan literatürdür. Bu, politik 
programlar, entelektüel paradigmalar, kamunun görüşleri ve çerçevesi gibi farklı tipte fikirlerin nasıl 
politika –yapım sürecini etkilediğine odaklanmaktadır. İkincisi, daha küçük bir çalışma grubu örgütleri 
(agency) daha fazla ciddiye almakta ve bilgi rejimlerini nasıl örgütledikleri, politik fikirleri nasıl 
yarattıkları, politika yapıcılara bu fikirlerin hangi mekanizmalarla dağıtıldığı ve tüm bunların ülkeler 
arasında nasıl değiştiğini araştırmaktadırlar. Son olarak, üçüncü bir literatür, sıklıkla kar –amaçlı 
olmayan, hükümetten resmen bağımsız olan ve kamu politikaları analizi faaliyetinde bulunan 
kuruluşlar olarak tanımlanan düşünce kuruluşlarına odaklanmaktadır. Düşünce kuruluşları, politikayı 
etkilemek için uzman analizleri sağlamak veya lobicilik gibi birçok farklı şekillerde girişimlerde 
bulunurlar.  Oldukça yüksek düzeyde bilimsel uzmanlık gösterirler. Bilgi rejimlerinde faaliyet gösteren 
farklı aktörlerin varlığına rağmen üniversitelerin yeri tartışılmaya devam etmektedir. Godin ve Gingras 
(2000:273) 2000 yılında yayınladıkları bilgi üretim sisteminde üniversitelerin yerini tartıştıkları 
makalelerinde, son beş yıl içinde, bazı yazarların bilgi üretim sisteminin önemli değişiklikler 
geçirdiğini, üniversitelerin artık bilgi üretiminin temel mahali olmayacağını iddia ettiklerini 
belirtiyorlar. OECD ülkeleri ve Kanada ölçeğinde yaptıkları çalışmalarının neticesinde, bilgi üretim 
yerlerinin çeşitlendiğinin gözlenmesine rağmen, üniversitelerin bilgi üretim sisteminin merkezinde 
kalmaya devam ettiğini, hastaneler, endüstriler ve devlet laboratuvarları gibi birimlerin gelişmesine 
rağmen güçlü bir şekilde üniversitelere bağımlı olduklarını, ürettikleri makalelerin büyük bir oranını 
üniversitelerle iş birliği içinde ürettiklerini belirtiyorlar (2000:277). 

Farklı tipte politik ekonomilerin bilgi rejimini nasıl etkilediğini sorgulayan Campbell ve Pedersen’e 
(2011:170-171) göre, çoğu bilgi rejiminde farklı tipte bilgi üreten kuruluşlar vardır. Bunlardan dördü 
düşünce kuruluşları literatüründe daha fazla dikkate alınmaktadır. Birincisi akademik tarzda bilimsel 
araştırma birimleri olup bazen ‘öğrencisiz üniversite’ olarak anılmaktadırlar.  Bunların personeli sıklıkla 
üniversiteyle müşterek atamaları yapılan akademisyenler, profesyonel araştırmacılar ve analistlerdir.  
Genellikle kamu fonlarına bağımlıdırlar. Uzman araştırma akademidekine çoğunlukla benzer 
monoprafileri ve dergi makaleleri üretirler. Aynı zamanda bu kuruluşlar, politik ve ideolojik partizan 
olmama eğilimindedirler. İkincisi müdafi (advocacy) araştırma birimleridir. Bunlar, özel sivil finansmana 
bağlı ve politik ve ideolojik partizan olma eğilimindedirler. Bilimsel araştırma yürütmektense 
diğerlerinin paketlenmiş ve dağıtılmış araştırmacılarından özet politik makaleler ve medya yoluyla 
ideolojik iklimi, kamu tartışmalarını ve kamu politikalarını etkilemekle daha çok ilgilenmektedirler. 
Üçüncüsü, parti araştırma birimleridir. Bunlar siyasal partilerle yakından ilişkilidirler ve parti üyeleri için 
bir uzman tavsiyesi ve analiz kaynağı sağlarlar. Bazen bunlar bizzat parti aygıtının içinde 
yerleşmişlerdir. Dördüncüsü, ya özel hükümet birimleri ve bakanlıklarla ile doğrudan bağlantılı ya da 
özel bir sorun üzerine hükümete danışmanlık yapmak için geçici olarak yaratılmış devlet araştırma 
birimleridir. İlk üçünden farklı olarak bunlar sivil toplumdan tamamen ayrıdır.  

Bilgi otoritelerinin onayı ile aranan meşruiyet, özellikle zor kararların alınması gereken durumlarda 
önemli olmaktadır. 2008 yılında Avrupa Bölgesinde yaşanan ekonomik kriz, Avrupa Birliği 
kurumlarının uzmanlık bilgisi taleplerinin çarpıcı şekilde artmasına yol açmıştır. Avrupa Birliği 
kurumlarının aktörleri Coman’a (2018:2-3) göre, teknokratik araç ve çözümlerin sevilmemesine karşın 
kararlarını uzmanlık bilgisi üzerinden meşrulaştırma arayışında olmuşlardır. Bu dönemde onlar 
seçmenlerinin ne istediğinin arayışında değil, piyasaların ne istediği ile sevilmeyen kararlarını nasıl 
meşrulaştıracaklarıyla ilgilenmişlerdir. Bunu yaparken, düşünce kuruluşları, akademisyenler ve 
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uzmanlarla bağlarını sıkılaştırarak tüm ikna güçlerine başvurmuşlardır. Avro bölgesi krizi, Brüksel 
merkezli düşünce kuruluşları için bir kısıtlamadan daha ziyade bir fırsata dönüşmüş ve Krizin ilk 
yıllarında (2010-2013) araştırma kentteki popüler yeni kelime olmuştur. Düşünce kuruluşları, bilimsel 
ve uzman grupları küresel/Avrupa politik gündemini biçimlendirmek için kurtarıcılıklarını kullanır ve 
onu kullanılabilir bilgiye dönüştürürler. Başka bir deyişle, onlar politikaları ve güç ilişkilerini 
meşrulaştırmak için entelektüel savları (arguments) kullanırlar. Avro bölgesi bağlamında düşünce 
kuruluşlarının güvenirliklerini, şöhretleri ve entelektüel üretimlerini güçlendirmek için araştırma ayırt 
edici bir marka olmuştur.  

3.2 Düşünce Kuruluşları 

Kamu politikaları araştırma, analiz ve sözleşme kuruluşları olan düşünce kuruluşları McGann’e 
(2007:11) göre, kamuoyunun ve karar alıcıların yurtiçi ve uluslararası alanlarda kamu politikaları 
konularında bilgiye dayalı kararlar almalarını sağlamak amacıyla karar –odaklı araştırma, analiz ve 
öneri meydana getiren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar sıklıkla akademia ile karar – alıcı topluluklar 
arasında köprü oluştururlar. Düşünce kuruluşları özellikle son yıllarda ABD ve Batı Avrupa dışında 
hızla yayılmıştır. Bu kuruluşlara ilişkin en kapsamlı çalışmalardan birini yapan Pennsylvania 
Üniversitesi, Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) ile Global Go To Think Tank Index 
Report’la düşünce kuruluşlarına ilişkin küresel bir endeks yıllık olarak oluşturmaktadır. Sözkonusu 
raporların en günceli olan Dünya genelinde düşünce kuruluşlarına ilişkin genel bir resim ortaya 
çıkarmayı amaçlayan 2018 tarihli rapordur (McGann, 2018:10). En fazla düşünce kuruluşuna sahip 25 
ülkenin sıralandığı listeye ABD 1872 düşünce kuruluşuyla birinci, Çin 512 düşünce kuruluşuyla ikinci 
ve Birleşik Krallık 444 üçüncü sırada girmiştir.  Ardından Hindistan 293, Almanya 225, Fransa 197, 
Arjantin 146, Japonya 116 ve Rusya 103 düşünce kuruluşuyla listede yerleri almışlardır. Bölgesel olarak 
yapılan gruplama listelerine göre Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge’sinde yer verilmiştir. Bu 
gölgeye ilişkin yapılan sıralamada, sırasıyla İsrail 67 ve İran 64 birinci ve ikinci sıraya yerleşirken 
Türkiye 2017 yılında 46 düşünce kuruluşuyla üçüncü sırada yer almaktadır (McGann, 2018: 37-40). 2017 
yılında ABD’den Brooking Institution 1’nci sırada yer almıştır (McGann, 2018:57). Bu listeye Fransız 
French Institute of International Relations (IFRI) 2’nci, ABD Carnegie Endowment for International 
Peace 3’ncü ve Belçika Bruegel 4’nci sıradan girmiştir. Toplamda 173 düşünce kuruluşundan 
oluşturulan listeye Türkiye’den Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) 77’ncı, Liberal 
Düşünce Topluluğu 88’ncı sıradan girmiştir (McGann, 2018:62-66). 

Düşünce kuruluşları çok yeni bir fenomen olmamasına karşın tanımlanmalarında yine de zorluklar 
bulunmaktadır. Think tank kavramının semantik belirsizliğinden kaynaklı olarak Medvetz’e (2012:115) 
göre, düşünce kuruluşunun ne olduğuna ilişkin soruya herhangi bir cevap bulunamamış, konuyla ilgili 
faillerin, grupların ve onların ortaya çıkışındaki süreçlerin nasıl tespit edileceği hakkındaki karışıklık 
artmaya devam etmiştir. Düşünce kuruluşlarını tanımlama çabası pek çok yazıya konu edilmiş 
Sherrigton’a (2000:174) göre, düşünce kuruluşları benzeri politik girişimci tipi kuruluşlara ilişkin bir 
kısım kabullerin varlığına rağmen bu kuruluşlara ilişkin tek bir tanım yapılamamıştır. Düşünce 
kuruluşlarının ne olduğuna ilişkin esasen bir fikir birliğinin bulunmadığına işaret eden Koellner’e 
(2013:1-2) göre, sorun “think tank” kavramının birçok çağrışımlara sahip olmasından kaynaklı olarak 
kavramsal bir belirsizliğe sahip olmasıdır. Ancak sorunun özü, tanımlamanın geniş veya dar tutulup 
tutulmayacağıyla ilgilidir. Kimilerince “entelektüel girişimciler” (McGann, 2007:122) veya “fikir 
fabrikaları” veya “küresel fikirler endüstrisi”, Washington’da “sırasını bekleyen hükümetler” (McGann, 
2009:82) olarak adlandırılmaktadırlar. Tanımlanmalarının rahatsız edici bir çaba olduğunu söyleyen 
Stone’a (2000:154) göre, birçok durumda düşünce kuruluşları yarı –devlet veya yarı –akademiktir ve 
tam bağımsızlıktan yoksundur ve genellikle hükümet dışı organizasyonlarla ilişkili sivil toplumla 
bağlantılıdırlar. Düşünce kuruluşları, büyüklük, finans, yapı ve faaliyet çerçeveleri itibariyle farklılık 
gösteren kuruluşlar demetidir. 25-30 üst düzey ABD düşünce kuruluşu hem yerel hem de uluslararası 
cephede geniş politik konular yelpazesine ve çok çeşitli araştırma gündemlerine sahiptirler (McGann, 
2007:6). Düşünce kuruluşlarını tanımlamaya ve/veya kategorize etmeye girişildiğinde “kamu politikası 
araştırması”, “düşünce kuruluşu” ve “müdafilik” (advocacy) gibi temel terimlerin anlamları üzerinden 
bir tartışma ortaya çıkmaktadır. Düşünce kuruluşlarının politika yapım sürecindeki rolünün ne 
olduğuna ilişkin olarak yapılan tartışmalar: Bunlar akademik mi, danışman mı yoksa müdafi midir? 
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Danışmanlık ve müdafilik yapmadan bir düşünce kuruluşu etkili olabilir mi? Bu tartışma fikirler 
dünyası ile politik dünya veya akademik ve politik kültür arasındaki doğal gerilim ve çatışmayı 
yansıtmaktadır (McGann, 2007:12). Birçok ülkede politik manzaranın fark edilebilir bir özelliği 
olmalarına karşın Stone’a (2000:149-150) göre politik araştırma enstitüleri ve düşünce kuruluşları sosyal 
bilimler literatüründe ihmal edilmiş fenomenlerdir. Ancak düşünce kuruluşları literatürü hızla 
gelişmektedir. Alan en büyük ve en bilinen enstitülerin popüler ve gazeteci hesapları tarafından domine 
edilmektedir. Düşünce kuruluşları ağları en iyi şekilde, görece istikrarlı ve süregiden ilişkiler, ortak 
hedefleri gerçekleştirmek amacıyla uyumlu hale getirilebilen ortak veya paralel eylemleri 
gerçekleştirmek için dağınık kaynakların bir havuzda toplandığı ve harekete geçirildiği ağlar olarak 
anlaşılabilir (Struyk, 2002:83). Düşünce kuruluşlarına ilişkin pek çok tanım önerilmesine karşın tatmin 
edici bir tanım üzerinde anlaşma sağlanmadığını belirten Koellner’e (2013:1) göre kavramsal ve 
metodolojik yaklaşımlardan bu kuruluşların dönemselleştirilmesi, bölgesel, alansal ve başarı ölçütlerine 
göre endekslenmesine varıncaya kadar pek çok zorluklar bulunmaktadır. Diane Stone (2005:2) ise ‘think 
tank’ kelimesinin 2. Dünya Savaşı sonrası ABD stratejik düşüncesi için yakın ve güvenilir bir ortam 
olarak işletilen The Rand Corporation’dan kaynaklandığını, önemli politik konuları yoğun bir şekilde 
çalışmayı üstlenen bir grup uzmanı tarif etmek için terimin 1960’lardan sonra popüler kullanıma 
girdiğini belirtiyor. Analistlerin ve politikacıların dikkati sadece düşünce kuruluşlarının bilgi sağlama 
işlevleri değil onların sivil toplum veya üçüncü sektör olarak bilinen yapının önemli bir ögesini sağlama 
potansiyeli çekmektedir. Üçüncü sektör kavramı, kar –amaçlı özel sektör ve devlet sektörünün 
dışındaki kar –amaçlı olmayan, hükümet dışı kuruluşları ifade etmektedir. Bu kuruluşlardan beklenen 
demokratikleşme sürecine katkı yapmaları ve vatandaşların kendi ihtiyaçları için eylem 
sorumluluğunu almalarını sağlamalarıdır (Weaver ve McGann, 2000:2). Düşünce kuruluşları, farklı 
disiplinlerde araştırmalar yürütmek, politika yapıcıları bilgilendirmek ve araştırma bulgularını halka 
duyurmak isteyen geniş bir özel örgütlenmiş araştırmacı gruplarını kapsamaktadırlar (Weaver ve 
McGann, 2000:3). 

Düşünce kuruluşlarının tanımlanmasına imkân sağlayan, farklılaşma ve uzmanlaşma modellerini 
yansıtan tipolojiler bulunmaktadır. Yerel veya uluslararası farklı roller üstlenen düşünce kuruluşları, 
bu rolleri yapma dereceleri bakımından da farklılık gösterebilmektedir. Düşünce kuruluşları, gelir 
kaynakları, gündem tespiti ve üretim çıktıları açısında önemli farklılıklar gösterirler. Bu anlamda 
McGann’ın yaptığı sınıflandırmalardan birinde düşünce kuruluşları; akademik –farklı; akademik –
uzman; sözleşmeli araştırma kuruluşları/sözleşmeli danışmanlık; müdafi (advocacy); ve politik girişim 
olarak ayrılmışlardır (McGann, 2007:2).  Bir başka sınıflandırmada en bariz özelliklerinden hareketle 
farklı bir sınıflama yapan McGann (2009:82), düşünce kuruluşlarını örnekler de vererek; Politika -
yapıcılar (the policymakers), parti düşünce kuruluşları (the partizans), hayaletler (the phantoms), 
bilimciler (the scholar), eylemciler (the activists) olarak sınıflandırmaktadır. Weaver ve McGann’e 
(2000:7-9) göre, geçen seksen beş yıl boyunca oldukça farklı çalışma tarzları, işe alım kalıpları, akademik 
nesnellik ve araştırmada bütünsellik standartlarına bağlılıkları bakımından birkaç özgün düşünce 
kuruluşu örgütlenme biçimi ortaya çıkmıştır. Analistler tarafından farklı düşünce kuruluşu tipolojileri 
önerilmesine rağmen düşünce kuruluşlarının çoğunun (a) akademik (veya öğrencisiz üniversiteler), (b) 
sözleşmeli araştırmacılar, (c) savunma (advocacy) ve (d) parti düşünce kuruluşları olmak üzere dört 
temel ideal tipten biri ve daha fazlasının farklı versiyonları olarak anlaşılabilirler. İlk iki tipin akademik 
ve sözleşmeli düşünce kuruluşları arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. Her ikisi de sosyal bilim 
metotlarını titizlikle kullanmada güçlü bir eğilim ortaya koymaktadırlar. Akademik düşünce 
kuruluşları, tipik olarak çeşitli vakıflar, işletmeler ve bireylerden sağlanan karmaşık yapıda gelirlerle 
fonlanmaktadırlar. Gündemlerini genellikle içerden ve aşağıdan yukarıya doğru en azından 
araştırmacıların kendilerinin de bir parçasında önemli bir rol oynadıkları bir süreçte belirlemektedirler. 
Ancak fon sağlayıcıların gündemi oluşturmada akademik düşünce kuruluşlarında bile rolleri gittikçe 
artmaktadırlar. Akademik eğitimlerini ve eğilimlerini yansıtır şekilde düşünce kuruluşu personeli, 
araştırma sonuçlarını akademik monografiler ve dergi makaleleri formunda yazmaktadırlar. Öte 
yandan sözleşme temelli düşünce kuruluşları büyük oranda hükümet birimleriyle yapılan 
sözleşmelerle fonlanmaktadırlar. Fonları sağlayan birimler tipik olarak gündemin oluşturulmasında 
çok büyük rol oynamakta ve araştırma sonuçları kamuya açık kitap ve makalelerden ziyade bu 
birimlere rapor formunda sunulmaktadır. Diğer iki tip düşünce kuruluşu, müdafi düşünce kuruluşu ile 
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parti düşünce kuruluşu bir diğerine benzeyen özelliklere sahiptirler. Müdafi düşünce kuruluşları resmi 
bağımsızlığını sürdürmesine rağmen belirli ideolojik gruplanmalara veya ilgi/çıkarlara bağlıdır. Onlar 
rollerini, en iyi politikalar için tarafsız araştırmalar yapmaktan ziyade politika yapım sürecinde fikir 
savaşlarını kazanma olarak görme eğilimindedirler. Kadrolarının çoğunluğu, temel araştırmalara çok 
az ilgi duyan akademisyen olmayanlardan oluşur. Muhafazakâr düşünce kuruluşlarının şirketlerden 
ve liberal düşünce kuruluşlarının işçi sendikalarından beslenmeleri örneklerinden olduğu gibi bu iki 
tipolojideki düşünce kuruluşları gelirlerinin tamamına yakınını bağlantılı oldukları ilgi/çıkar 
gruplarından sağlamaktadırlar. Kadroları, sosyal bilim uzmanlarından ve üniversitelerden ziyade 
devletten, siyasal partilerden ve ilgi/çıkar gruplarından temin edilenlerden oluşmaktadır. Siyasal parti 
düşünce kuruluşları, müdafi düşünce kuruşlarına benzer şekilde bir siyasal parti platformu ve konuları 
etrafında örgütlenmiş ve kadroları genellikle eski ve yeni parti çalışanları, politikacılar ve parti 
üyelerinden oluşturulmuştur. Gündemleri, sıklıkla yoğun bir şekilde partinin ihtiyaçlarının etkisinde 
düzenlenmiştir. Bu dört tür düşünce kuruluşunun birbirlerine kıyasla avantaj ve dezavantajları vardır. 
Bu bahsedilen ideal tiplerin farklı boyutlarda birleşerek meydana getirdikleri hibrit tipte düşünce 
kuruluşları özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygındır. Plehwe ve diğerlerine (2018:1) göre, düşünce 
kuruluşu ağları merkez –sağ politik kuşağının fikirsel ve kişisel bağlantı ihtiyaçlarını karşılarlar. 
Düşünce kuruluşu ağlarında ulus –ötesi kilitlenmeler merkez –sağ gruplarda merkez –sol gruplara 
kıyasla daha yaygındır. 

Bağımsız düşünce kuruluşları ile resmi veya hükümet tarafından fonlanan düşünce kuruluşları 
arasındaki ayırım açık değildir. Gerçekte tam bir özgürlük ve bağımsızlık düşünce kuruluşları için bir 
yanılsamadan (illusory) ibarettir (Stone, 2000:156). Bağımsız düşünce kuruluşlarının birtakım özellikleri 
bulunduğunu belirten McGann’e (2007:13-17) göre, bunlar özerk kuruluşlar olup kamu tarafından özel 
katkılar yoluyla desteklenmektedirler. Bağımsız düşünce kuruluşları, hükümet ödentilerini alabilir 
fakat gelirleri içinde büyük bir oran oluşturmaz. Bağımsız düşünce kuruluşları dört özel tipte 
organizasyonu kapsamaktadır: (1) akademik –farklı (academic –diversified) ve akademik –uzman 
(academic –specialized); (2) sözleşmeci araştırma kuruluşları (contract research organization); (3) 
müdafi (advocacy); ve (4) politik girişim (policy enterprise). “Akademik –farklı” düşünce kuruluşları, 
ekonomi, dış politika ve çevre dahil ancak bununla da sınırlı olmayan geniş bir politik yelpaze üzerine 
araştırmalar yürütmekte ve analizler yapmaktadırlar. Akademik enstitülere benzerler fakat daha çok 
“öğrencisiz üniversite” gibidir. Kadroları akademisyenlerden oluşur. The Brookings Institution, The 
American Enterprise Institute (AEI) ve The Center for Strategic and International Studies (CSIS) bu türe 
örnek verilebilir. “Akademik –uzman” düşünce kuruluşları, “akademik –farklı” düşünce 
kuruluşlarının niteliklerinin çoğuna sahiptirler sadece uzmanlık dereceleri bakımından 
farklılaşmaktadırlar. Bu türden kuruluşlar daha uzmanlaşmış, daha dar araştırma ajandaları ve müşteri 
temellerine sahiptirler ve ekonomi gibi tek bir disiplin veya uluslararası ekonomi gibi bir alt disipline 
odaklanmaktadırlar. The National Bureau of Economic Research (NBER), The Economic Strategy 
Institute ve The Institute for International Economics bu türe örnek verilebilir. Sözleşmeli araştırma 
kuruluşları, sözleşmeli danışmanlık enstitüleri olarak da bilinirler. Faaliyetlerinin çoğu hükümet 
birimleri için sözleşmeye dayalı olarak gerçekleşir. Bağımsız ve kar –amaçsız kuruluşlar olup gönüllü 
bir yönetim kuruluna sahiptirler. Hükümet birimleriyle yakın çalışma ilişkileri ve politik yönelimleri 
vardır. RAND ve The Urban Institute bu tipe örnek verilebilir. Müdafi (advocacy) düşünce kuruluşları 
sıklıkla açık uçlu analizlerin tersine belli pozisyonlar temelinde sonuçları savunan; bilimsel 
metodolojiyi öncelikle tercih edilen doğrultuda ideolojik olarak politikayı etkilemek için kullanan; 
araştırmadan ziyade fikirlerin pazarlanmasına odaklanan kuruluşlardır. Bir düşünce kuruluşu müdafi 
olarak ele alındığında objektiflikleri ve güvenirlikleri tehlikeye girdiğinden bilimsel metodoloji ile 
politik sistemde bir denge ilişkisini kurmaları gerekmektedir. Bu tipe The Cato Institute, Institute for 
Policy Studies ve Citizens for a Sound Economy örnek verilebilir. Politik girişim kuruluşları, politik 
analiz ve öneri için özel sektör girişimleri gibi bir yaklaşım sergilemektedirler. Piyasayı anlamak, 
geliştirmek ve ürünlerinin bu pazara dağıtımını yapmak için bir sermaye girişimi gibi 
örgütlenmektedirler. Bu kuruluşlar, politika yapıcıları özel ihtiyaçları ve tercihleri olan müşteriler 
olarak görmektedirler. Sonuç olarak bu politik girişim, piyasa için politik fikirler ve önerilerin üretim, 
paketleme ve dağıtımı yapacak şekilde özellikle örgütlenmişlerdir. Buna örnek olarak The Heritage 
Foundation ve The Center for American Progress verilebilir. Düşünce kuruluşlarının, partizan olmayan, 
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kâr amaçlı olmayan araştırma ve eğitim organizasyonları olduklarını belirten Leeson ve diğ. (2012) göre, 
lobi gruplarının aksine Birleşik Devletlerde geleneksel lobi faaliyetlerinden ve ulusal veya yerel kamu 
yöneticilerinin seçiminde adaylara herhangi bir yardım sağlama faaliyetlerinden yasaklanmışlardır. 
Ancak bu, düşünce kuruluşlarının başka şekillerde politik çevreyi etkileme potansiyellerini 
engellememektedir (2012:63-64). Yine lobi gruplarından diğer bir farkları, lobi grupları genellikle politik 
sisteme etki ederek kısa bir sürede istedikleri sonuçları almayı amaçlarken, düşünce kuruluşları lobi 
gruplarına göre politik süreç ve karar mekanizması üzerinde sonuç alma ve etki oluşturma bakımından 
daha uzun vadede etkili olmaktadırlar veya etkilerinin görünür olması daha uzun bir zamanı 
alabilmektedir (2012:70). Weaver ve McGann (2000:9) tanımladıkları dört ideal tipteki düşünce 
kuruluşlarıyla kardeş kuruluşlardan bahsetmektedirler. Bunlardan; üniversite araştırma merkezleri 
akademik düşünce kuruluşları; kâr amaçlı danışmanlık ajansları, devlet araştırma örgütleri ve geçici 
hükümet komisyonları sözleşmeci düşünce kuruluşları; ilgi/çıkar grupları ve kamusal çıkar lobileri 
müdafi düşünce kuruluşları; parti araştırma bölümleri parti düşünce kuruluşları ile kardeş yapılardır. 
Düşünce kuruluşları ile bu kardeş kuruluşlar arasında keskin bir ayırım bulunmamaktadır. Aksine 
bunlar arasında bir süreklilik vardır. Bazı önemli akademisyenler Tromblay’a (2018:2-3) göre, düşünce 
kuruluşlarının ‘fildişi kuleler’ olmaktan daha ziyade pratik, politika merkezli bir etkiye sahip 
olduklarını belirtmektedirler. James A. Smith, James McGann ve Thomas Medvetz düşünce kuruluşları 
ve ev sahibi oldukları akademisyenlerin politika –yapım ekosistemiyle nasıl bütünleşmiş olduklarına 
dair farkındalığın gelişmesine önemli katkılar sağlamışlardır. Düşünce kuruluşları birçok yoldan 
politika -yapım sürecini etkileyecek şekilde pozisyon almışlar. Politik konuların, entelektüel çıktıların 
içerik ve biçimlerinin düzenlenmesinde fonlamanın rolünün, iki araştırma bağlamı, üniversiteler ve 
düşünce kuruluşları üzerinden inceledikleri makalelerinde Hernando ve Williams (2018:1-2) 
‘entelektüel müdahale’ terimini, bilgilendirmeyi amaçlayan bir toplumsal konudaki tartışmaları, 
kitaplar, makaleler, raporlar, bloglar, demeçler ve benzerleri ile aktaran kültürel eserler ve topluluklara 
atıfta bulunmak amacıyla kullandıklarını belirtiyorlar. Üniversite ve düşünce kuruluşları sahip 
oldukları geleneksel finansman kaynakları nihayetinde önemli örgütsel dönüşüm vaat eden ve 
ürünlerinin (output) biçimini etkileyen ‘mod 2’ bilgi üretim örgütlenmesinin baskısı altındadırlar. İki 
bilgi sosyolojisi kaynağının ilham verici olduğunu belirten Hernando ve Williams’a (2018:2-3) göre 
bunlardan birincisi Medvetz tarafından geliştirilen ekonomi, akademi, siyaset ve medya alanlarının 
düşünce kuruluşlarının sınırlarını belirlemek için geliştirdiği Bourdieucu çerçevedir. Medvetz, bilgi 
üreten örgütlerin amaçlarının çeşitli olduğunun ve bir alandaki konumlarının diğer alanlardaki 
aktörlerin onları nasıl algıladıklarını etkileyebildiğinin farkına varmanın zorunlu olduğunu 
vurgulamaktadır. Mesela, yüksek oranda bir kurumsal destek akademisyenler arasında kurumun 
güvenirliğini zayıflatma riskine sebep olabilir ve bunun aksine çoğunlukla akademik üretime 
odaklanmış örgütler, sıklıkla diğer alanlardaki katılımcılar tarafından politik olarak etkisiz ve yersiz 
oldukları için göz ardı edilmektedirler. İkinci bakış açısı, entelektüel sosyolojisindeki güncel 
gelişmelerden ediniliyor. Bu literatür, niyetlerinden daha ziyade entelektüellerin sosyal nitelikleri veya 
az veya çok sınırlandırılmış sosyal bir grup olarak normatif yönelimlerini anlama, dar kurumsal 
kökenlerini önemsemeksizin entelektüel ürünlerine ve etkilerine odaklanma ihtiyacını belirtir. Bu, bilgi 
üretim anlayışındaki ‘edimsel dönüş’ (performative turn), entelektüel müdahaleleri düşünmek için 
nitelikleri arayıp taramaktan daha ziyade kamusal bir tartışmada kimin bir uzman veya bir entelektüel 
sayıldığını belirlemenin gerekliliğine vurgu yapar. 

Düşünce kuruluşları özellikle bu yüzyılın bir fenomenidir (Stone, 2000:156). Düşünce kuruluşları 
tarihini, her dönemin büyük bir iç veya uluslararası karışıklığa ve bu karışıklığın yol açtığı yeni nesil 
düşünce kuruluşuna karşılık gelecek şekilde belli dönemler halinde açıklayan McGann’e (1992:733-737) 
göre, tarihsel bakımdan ilk düşünce kuruluşu 1916 yılında kurulan Brookings Institution’den 
başlayarak düşünce kuruluşları tarihi dört periyoda ayrılabilir. Bu doğrultuda; 1990-1929 Birinci Dünya 
Savaşı Dönemi birinci dönem olup Brooking Institution (1916) kamu politikaları araştırma enstitülerinin 
yükselişini yansıtmaktadır. 1930-1959 İkinci Dünya Savaşı dönem, ikinci dönem olup The Rand 
Corporation (1948) askeri entelektüel birleşimin yükselişini yansıtmaktadır. 1960-1975 Yoksullukla 
Savaş üçüncü dönem olup bu dönemin simgesi olan The Urban Institute (1968) yerli düşünce 
kuruluşlarının yükselişini simgelemektedir. 1976-1990 Fikir Savaşları dönemi dördüncü dönem olup, 
bu dönemde kurulan The Heritage Foundation (1973) uzman düşünce kuruluşlarının yükselişini 
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yansıtmaktadır. McGann’ın (1992) bu dönemselleştirmesine benzer bir dönemselleştirme yapan Stone’a 
(2000:156-157) göre, gelişiminde üç büyük dalga bulunmaktadır. İkinci dünya savaşına kadar esasen 
Avrupa ve Kuzey Amerika’da kurulmuşlardı. Bu birinci dalga politik araştırma enstitüleri devlet temelli 
kurulmuş ve elit ulusal takipçilerine literatürü geliştirerek ve kamusal tartışmaları domine ederek 
hizmet etmişlerdir. Ancak uluslararası bağlantıları nerdeyse bilinmemektedir. 1945’lerden başlayan 
ikinci dalga düşünce kuruluşları daha yaygın bir gelişimle karakterize edilirler. ABD, Almanya, Büyük 
Britanya ve Avusturya gibi ülkelerde Soğuk Savaş düşmanlıklarına cevap verebilmek için yabancı 
politika enstitüleri ve stratejik çalışmaların sayıları dramatik bir şekilde artmıştır. Hükümetin 
ekonomiye ve topluma müdahalesiyle sosyal ve ekonomik düşünce kuruluşlarının sayıları arttı. 
Gelişmekte olan ülkelerde az sayıda düşünce kuruluşu ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak son 
zamanlara kadar bu kurumlar takipçilerinin bölgesel karakterini ve finansal kaynaklarını yansıtır 
şekilde devlet –merkezli kalmaya devam etmişlerdir. Ancak bu dönemde de az sayıda düşünce 
kuruluşu düzenli olarak birbirleriyle ulus -aşırı ilişkiler kurmuş, ulus –aşırı politik temalardan 
gündemlerini oluşturmuşlardır. Üçüncü gelişme dalgası, düşünce kuruluşlarının en açık şekilde ulus –
aşırı, küresel ve bölgesel düzlemlerde hareket ettikleri aşamadır. Bu durum birçok şekilde daha geniş 
eğilimlerin göstergesi ve çevresel faktörlere bir cevap niteliğindedir. 1974’lerde OPEC petrol krizi, 
çevresel konuların daha fazla göze çarpması ve daha sonraları otoriter rejimlerin yıkılması, Avrupa 
Birliğinin gittikçe gelişmesi, daha da derinleşmesi ve genişlemesi, Sovyetler Birliğinin yıkılması ve 
sonrasında ulus –inşası, düşünce kuruluşlarının üzerine faaliyet gösterecekleri yeni bir politik alan 
yaratmıştır. Bu dinamikler, ulus –aşırı politika topluluklarını ortaya çıkarmış ve yeni bir politik ajanda 
oluşmuştur. Ulus –aşırı politika toplulukları düşünce kuruluşlarının ulus –aşırılaşmasını sağlamıştır. 

4. Sonuç 

Zamanın değişmesiyle toplumlar, zihinsel yapılar ve üretimleri değişmektedir. Küresel çağda ve bilgi 
toplumlarında yaşadığımız iddia edilmekte, bu iddia gittikçe daha fazla taraftar bulmaktadır. 
Geleneksel yapılardan farklı yapılara işaret eden bu iddialar, çok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. 
Bilgi toplumları iddiası aynı zamanda geleneksel bilgi sistemlerinden farklı bir bilgi sisteminin ortaya 
çıkışına vurgu yapmaktadır. Üniversitelerin başat bir rolde bulunduğu geleneksel bilgi paradigmasının 
yerini yeni bilgi üretimi paradigmasına bıraktığı ileri sürülmektedir. Üretim ve tüketim yerleri itibariyle 
çeşitlenmeyi ve ticari bir meta gibi üretimi tanımlayan bu kavram, literatürde gittikçe daha fazla 
araştırma ve incelemeye konu olmaktadır. Üniversitelerin bilgi üretimindeki başat rolünün devam 
ettiğine ilişkin tespitlerin yanında bilgi üretim ve tüketim yerleri itibariyle heterojenleşmenin varlığına 
ilişkin tespitler yapılmaktadır. Dolayısıyla bu iki bilgi üretim şeklinin varlığının birlikte devam ettiği 
söylenebilir. 

Bilginin yeni üretimi modunda üniversitelerin bilgi üzerindeki mutlak tekelinin artık devam etmediği 
söylenebilir. Bilgi temelli düşünce kuruluşları benzeri yapıların, üniversitlerin yanı sıra bilgi üretimi 
yaptıkları ve bunu, yeni bir tarzda ve piyasa kurallarına göre yaptıkları söylenebilir. Yüzyılı aşkın 
geçmişlerine rağmen özellikle son çeyrek asırda çoğalma ve yayılmaları itibariyle önemleri ve etkileri 
hızla artmıştır. Genellikle siparişle ve sözleşmelere dayalı olarak müşterilerinin talepleri doğrultusunda 
bilgi üretimleri yapmaktadırlar. Çok farklı yapılarda düşünce kuruluşu bulunmaktadır. Üniversitelere 
çok benzeyenlerden dolayısıyla nisbeten özerk ve tarafsız olanlardan hemen hemen tümüyle ideolojik 
angajmanları doğrultusunda üretim yapan düşünce kuruluşlarına uzan bir çizgide düşünce kuruluşları 
bulunmaktadır. Üretimlerine ilişkin üniversitelerde ve bilimsel topluluklarda yapılan bilimsel bütünlük 
ve etik denetim söz konusu değildir. Bir denetimden bahsedilecekse, bu denetim, kamuoyu nezdinde 
elde ettikleri popülarite ve sipariş sahipleri nezdinde sağladıkları memnuniyetten bahsedilebilir.  
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BİLDİRİ NO 144: TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN VERGİ 
UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YARGI YOLU DIŞINDAKİ 
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Özet 

Kamu finansmanının temel kaynağı olan vergiler, kanuna dayanarak hukuki cebir altında alınmaktadır. Vergi 
kanunlarının uygulanması sürecinde, çeşitli nedenlerle mükellef ile idare arasında vergi uyuşmazlıklarının 
meydana geldiği görülmektedir. Söz konusu uyuşmazlıklar Türk Vergi Yargısı kapsamında; idari çözüm yolları 
ve yargısal çözüm yolu olmak üzere iki şekilde giderilmektedir. Bu yollardan, idari çözüm yolları daha çok tercih 
edilmekle birlikte, mevcut idari çözüm yolları bazen yetersiz kalabilmektedir. Bu yetersizliklerin, masraflı ve uzun 
bir zaman gerektiren yargıya başvurulmadan giderilmesi için, yeni çözüm arayışları gündeme gelmiştir. 
Alternatif çözüm yolları olarak adlandırılan bu yollar hem idari çözüm yollarını desteklemekte hem de yargının iş 
yükünü hafifletmektedir. Bu çalışmada, literatür taraması yöntemi ile, yargı yolu dışındaki idari nitelikli alternatif 
çözüm yollarından; ombudsmanlık, müzakere, arabuluculuk sistemi, tarafsız ön değerlendirme, vakıaların 
saptanması yöntemi, kısa duruşma, tahkim ve temyiz ofisi hakkında bir değerlendirme yapılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: vergi, vergi uyuşmazlığı, idari çözüm yolları, alternatif çözüm yolları. 

Abstract 

Taxes, which are the main source of public finance, are taken under legal algebra on the basis of the law. In the 
process of the application of tax laws, it is seen that tax disputes have occurred between the taxpayer and the 
administration due to various reasons. These disputes are resolved by the Turkish Tax Judiciary in two ways; 
administrative remedies and judicial remedy. While administrative remedies are more preferable, existing 
administrative remedies sometimes fail. The search for new solutions to address these shortcomings without 
resorting to a costly and long-term judiciary has been on the agenda. These ways, called alternative solutions, 
support both administrative solutions and mitigate the workload of the judiciary. In this study, an evaluation is 
made by the literature review method. alternative ways of administrative solution other than the judicial way; 
about ombudsmanship, negotiation, mediation system, neutral pre-evaluation, detection of cases, short hearing, 
arbitration and appeals Office. 

Keywords: tax, tax dispute, administrative solution of disputes, alternative dispute resolution methods. 

Giriş  

Geleneksel ve modern maliye anlayışının ortak görüşü gereğince vergiler, kamu finansmanı açısından 
en önemli gelir kaynağıdır. Günümüzde vergilerin konulması veya bu yetkinin kullanılmasındaki 
zorlamanın dayanağını yasal düzenlemeler oluşturmaktadır. Verginin taraflarınca vergisel işlemler 
yerine getirilirken çeşitli nedenlerle hukuki açıdan vergi uyuşmazlığı haline dönüşebilmektedir. Söz 
konusu bu uyuşmazlıklarda Türk Vergi Yargı Sistemi’nde idari ve yargısal çözüm olmak üzere iki 
şekilde giderilmektedir. Genellikle barışçıl çözüm olarak bilinen idari çözüm yolu daha çok tercih 
edilmekle birlikte bazen taraflarca yargısal çözüm yoluna da doğrudan başvurulabilmektedir. Ancak 
vergi uyuşmazlıklarının çözümünde yargı organlarına başvurulması, yargısal sürecin uzunluğuna 
bağlı olarak vergi gelirlerinin geç elde edilmesi, yargılama maliyetinin yüksek olması ve yargı 
organlarının iş yükünü arttırması bakımından devlet için çok da tercih edilen bir yol olmamaktadır. 

Söz konusu nedenlerle, vergileri daha kısa zamanda ve az maliyetli tahsil etmek amacı ile yeni çözüm 
yollarının bulunması günümüzde ihtiyaç haline gelmiştir. Ülkemizde idari ve yargısal çözüm yollarına 
destek niteliğinde yeni arayışlarla uyuşmazlıkların etkin, hızlı ve daha düşük maliyetle çözüme 
kavuşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları” (Alternative 
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Dispute Resolution, ADR), olarak adlandırılan yargı dışı çözüm yolları arasında; ombudsmanlık, 
müzakere, tarafsız ön değerlendirme, vakıaların tespiti, kısa duruşma, arabuluculuk, uzlaşma ve temyiz 
ofisi yer almaktadır. Bu tür uygulamalar yargıya bir alternatif olmayıp, makul bir seçenek ve 
tamamlayıcı nitelik taşımaktadırlar. Çalışma kapsamında, literatür taraması yöntemi ile yargı yolu 
dışındaki alternatif çözüm yollarının vergi hukukuna katkı sağlamasına yönelik bir değerlendirme 
yapılmaktadır. 

Vergi Uyuşmalıkları ve Çözüm Yolları  

Verginin tarafları arasında, vergi uygulamalarına ilişkin zaman zaman ortaya çıkan yorum ve 
uygulama farklılıklarına vergi uyuşmazlığı denilmektedir. Bu uyuşmazlıklar uygulamada; vergiyi 
doğuran olay, mükellefiyet, vergileme işlemleri esnasında ve ceza kesilmesinden dolayı tarafları karşı 
karşıya getiren, verginin alınıp alınmaması veya ödenip ödenmemesi ya da az tutarda ödenmek 
istenmesinden doğmaktadır (Seviğ, 2007). Vergi matrahının tespitine ilişkin işlemlerin tamamlanması 
veya verginin taraflarına kanunla hangi aşamada itiraz hakkı tanınmışsa, o aşamadan itibaren vergi 
uyuşmazlığı doğmuş sayılmaktadır (Aksoy, 1990: 66-67).  

Vergileme işlemi açısından herhangi bir vergi uyuşmazlıktan söz edilebilmesi için, vergi kanunlarının; 
yetki, konu, şekil, sebep ve amaç yönünden bir veya birkaçının hukuka aykırı biçimde gerçekleştirilmiş 
olması gerekmektedir.  

Vergi idaresi ile mükellefler arasında vergi uygulamalarından kaynaklanan sorunların giderilmesi ve 
vergi alacağının hazineye aktarılabilmesi için Vergi Hukuku kapsamında bazı çözüm yollarına  yer 
verilmiştir. Bu yollardan birincisi “barışçıl yollar” ya da “”idari çözüm yolları”, ikincisi de “barışçıl 
olmayan” ya da “yargısal çözüm yolları”dır. Türk Vergi Hukuku kapsamında öngörülen 
uyuşmazlıkların yargıya gidilmeden idarenin kendiliğinden veya ilgililerin başvurusu ile kullanılan 
idari çözüm yollarının başlıcaları; “uzlaşma”, “hata düzeltme”, cezalarda indirm” ve pişmanlık ve 
ıslah” müesseseleridir. Mükelleflerin barışçıl yollara başvurabilmesi için kural olarak vergi ve cezaların 
tarh/tahakkuk ve tahsil aşamalarında olması gerekmektedir (Karakoç, 2007:664-665). Herhangi bir 
vergi uyuşmazlığı meydana geldiğine mükelleflerin çözüm yollarından dilediğini tercih etme hakkı 
bulunmaktadır. Mükellefler idari yollar yerine doğrudan yargı yoluna da başvurabilmektedir. Öyle ki; 
mükellefler öncelikle idari çözüm yollarına yönelmiş olsa bile bu aşamada çözüm bulamazsa yargı yolu 
hakkı devam etmektedir. Ancak, Gümrük Vergileri uygulamalarına ilişkin uyuşmazlıklarda durum 
farklı olup bu sorunlarda öncelikle idari çözümü yolu kullanılır ve sonuç alınmazsa yargı yoluna 
gidilmektedir. Kanun koyucu, vergi uyuşmazlıklarının yargıya intikalinden önce idari çözüm 
yollarında çözme öngörüsü ile hem sorunların kısa sürede ve masrafsız şekilde çözülmesi hem de  
yargının iş yükünün azaltılması, daha etkin ve verimli çalışmasına olanak sağlamayı hedeflemektedir 
(Yüce, 2014:55). 

Yargı Yolu Dışında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikleri 

Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde genel olarak barışçıl çözüm yollarının daha çok tercih edilmesine 
rağmen uygulama açısından bazı sakıncalar görülebilmektedir. İdari çözüm yolunun başarısız veya 
yetersiz kaldığı böylesi durumlarda bile yine de yargı yoluna başvurulmaksızın başka çözüm 
olabileceği hususunda geliştirilen düşünceler sonucu alternatif uyuşmazlık çözüm yolları arayışları 
başlamıştır.  

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (Alternative Dispute Resolution, ADR), uyuşmazlıkların 
mahkeme dışı çözüm yollarıyla etkin, hızlı ve daha düşük maliyetle çözüme kavuşturulması için 
düşünülen çözüm yollarına verilen genel addır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları (ADR), mahkeme 
yargılamasına bir alternatif değil, makul bir seçenek ve tamamlayıcıdır. (Demir, 2014:5-7). 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi; “bağımsız, tarafsız ve objektif bir üçüncü kişi tarafından, 
aralarında uyuşmazlık bulunanların bir araya getirilerek, ortaklaşa bir çözüm bulmaları konusunda 
iletişim kurmalarının sağlandığı ve uyuşmazlığı ya kendi kendilerine çözmeleri için onlara yardımcı 
olunan ya da fikir birliğine varılabilecek çözüm önerilerinin sunulduğu, tamamen gönüllülük esasına 
göre işlerlik kazanan ve devlet mahkemelerinde gerçekleşen yargılamaya göre seçimlik bir yol olarak 
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uygulama alanı bulan uyuşmazlık çözüm yolları bütünüdür” şeklinde tanımlanmaktadır. (Tanrıver, 
2006:151). 

Vergi uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemleri; maliyetleri azaltma, müzakerelerin gizli 
yürütülmesi, belli uzmanlığa sahip tarafsız bir üçüncü kişinin objektif değerlendirmesine imkan 
tanıması ve önemli iş ilişkileri kurma için fırsatlar sağlama gibi birçok faydası bulunmaktadır (Biniş, 
2013:18). 

Birçok ülkede yargılama sürecinin getirdiği olumsuzlukları bertaraf edebilmek amacıyla tercih edilen 
ADR’nin temel özellikleri şunlardır (Warbeck, 1998:109): -Bütün ADR yolları, aralarında anlaşmazlık 
olan veya menfaatleri birbiriyle çatışan tarafların birbirlerine karşı taleplerde bulunmaları ve bu 
taleplerin kısmen reddedilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Uyuşmazlığın ısrarla sürdürülmeyerek 
dava aşamasına geçmeden ya da dava açılmışsa hüküm verilmeden önce bitirilmesi ortak amaçtır. -
Dava yoluna göre şekli olmayan yollar olup, yagılamadan daha özel ve kamuya kapalıdır. Bu yapısıyla 
da zamandan ve masraftan tasarruf sağlayan bir sistemdir. -Davadan farklı olarak mücadeleci olmayan 
bir süreçte, mahkemenin katılımıyla ya da katılımı olmaksızın hukukçuların işbirliği yaparak 
uyuşmazlığı gidermelerini esas almaktadır. -Davaya göre taraflara kendi sorunlarını ve 
uyuşmazlıklarını çözmede kullanacakları usuller üzerinde daha aktif bir katılım ve daha fazla kontrol 
imkanı vermektedir. -Uyuşmazlığın çözümünü kolaylaştırması için yardımına başvurulan üçüncü 
kişinin aracılığına gönüllü olmayı gerektirmektedir. -Temelde müzakere usulü yatmaktadır. 
Müzakerede ise iyi niyet şarttır. -Hukuk sistemine başarıyla geçmiş olsa da özel sektörde doğmuş ve 
gelişmiştir. 

Bugün için gelişmiş birçok ülkede uyuşmazlıkların çözümü konusunda yargı dışında birçok yöntem 
geliştirilmiştir. Bu yolların en bilinenleri; ombudsmanlık, müzakere, arabuluculuk, erken tarafsız ön 
değerlendirme, vakıaların saptanması yöntemi, kısa duruşma, tahkim ve temyiz ofisidir. Bu yöntemler 
ülkelerin koşullarına göre çeşitlenebilmektedir.  

Ombudsmanlık  

Modern anlamda 18. yüzyılda İsveç’te doğduğu genel kabul görülen Ombudsmanlık, günümüzde 
farklı isimlerle birçok ülkede uygulanmaktadır. Ombudsman; idarenin tüm işlem, eylem ve 
faaliyetlerini denetleyerek birey ile devlet arasındaki sorunların dostane bir şekilde çözülmesine 
yardımcı olan bir sistemdir. Vergi Ombudsmanı; vergi uyuşmazlıklarının çözülmesine, mükelleflere 
danışmanlık hizmeti sunulmasına ve mükellef haklarının korunmasına destek vermektedir. Ayrıca 
vergi sorunları ile ilgili görüş bildirmek ve tavsiyelerde bulunmak suretiyle vergi sisteminin de 
gelişmesine katkı sağlamaktadır. Böylece vergi idarelerinin geliştirilmesine ve mükellef odaklı bir 
yapıya kavuşturulmasına yardımcı olmaktadır (Gerçek ve Özcan, 2015).  

Genellikle şikayet yoluyla Ombudsmana başvurulmadan önce, mükelleflerin gelir idaresiyle olan 
uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla ilgili gelir idaresine başvurmaları ve bunları idari prosedür içinde 
çözmeleri gerekmektedir. Ombudsmana idari aşamada çözümlenemeyen uyuşmazlıklar için 
başvurulmaktadır. Eğer mükellefin şikayetinin haklı olduğunu görürse, Ombudsman ilgili idareye 
şikayetle ilgili işlemlerin düzeltilmesini tavsiye etmektedir. Ombudsman kendi tavsiyesinin yerine 
getirilmesi hususunda idareyi zorlamaya yetkisi yoktur. (Inland Revenue, 2002). 

Amerika’da da uygulanan Ombudsmanlık sistemi yerleşik bir kuruma dönüşmüştür. Normal işlemler 
aşamasında ya da idari kanallarla çözülemeyen vergi idaresi problemlerinin çözümü için bir program 
(The Taxpayer Ombudsman in the National Office Administers the IRS Problem Resolution Program) 
oluşturulmuştur. Kurum her alanda değil, ancak belirlenmiş problemlere çözüm üretebilmektedir. 
Bunlar; ödenen verginin iadesi, araştırma, tebliğ ve diğerleridir. Ombudsmanın, devlet kurumlarının 
dahil olduğu idari uyuşmazlıklar ve özel kurumların dâhil olduğu özel uyuşmazlıklarda uygulanması, 
vatandaşların idareye olan saygısını artıracak ve ilişkilerin korunmasına yardımcı olacaktır (Özbek, 
2013:820). 

 Ülkemizde ombudsmanlık sistemi Kamu Denetçiliği Kurumu olarak oluşturulmuştur. Kamu 
Denetçiliği Kurumu, Anayasamızın 74. Maddesine dayanarak kurulan anayasal bir Kurumdur. 6328 
sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü 
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eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete 
uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla…” görevlendirilmiştir. Kurum, 
hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk 
anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, TBMM’ye bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından 
itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol 
göstermektedir.Bu kapsamda kurum kendisine intikal eden uyuşmazlık konularında ombudsmanlık 
sistemini işletmektedir (https://www.ombudsman.gov.tr).  

Müzakere  

Müzakere, tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak müşterek bir karar verme amacına yönelmiş, taraflar 
arasındaki iletişim olarak tanımlanmaktadır. Doktrindeki bazı görüşlere göre, müzakere diğer ADR 
usullerinden daha fazla kullanılan bir yöntemdir. Çünkü müzakere son derece ılımlı, esnek resmi 
olmayan, taraflarca yönetilen, tarafların durumlarına en yakın, tarafların kontrolüne imkan tanıyan ve 
her bir tarafın kendisiyle ilgili olan sorunlarına uyum sağlayabilen bir yöntemdir (Mackie vd., 2007:11). 
Müzakere, tarafsız bir üçüncü katılımını gerektirmediği için özel bir anlaşmazlığın gerçek bir 
uyuşmazlığa dönüşmesini engelleyen bir yol olarak kabul edilmektedir (Warbeck, 1998:110). 
Uyuşmazlık müzakeresinde bir taraf, kendisinin daha lehine olacak anlaşma koşullarını hedeflediği için 
kazan-kaybet şeklinde bir sisteme daha yakın durmaktadır (Özbek, 2013:134-135). 

Müzakere sürecinde müzakerecilerin belli sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar (Özbek, 2013:149-
163); -Tarafların müzakere sürecine iyi niyetle katılma yükümlülüğü: Müzakerecilerin ve 
müzakerecilerin avukat olması durumunda da avukatların iyi niyetle davranma ve bu iyi niyeti tüm 
müzakere süresince gösterme yükümlülüğü, -Üçüncü kişilerle müzakere etmeme yükümlülüğü, -
Aydınlatma yükümlülüğü, -Müzakerelere ara vermeme yükümlülüğü, -Diğer tarafa zarar vermeme 
yükümlülüğüdür.  

Arabuluculuk Sistemi 

Arabuluculuk sistemi ABD’de ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmış olan ve bugün için başarıyla 
uygulanan bir alternatif çözüm yöntemidir. (Yakut, 2009:32-35). ADR arasında en etkin ve en yaygın 
olanı arabuluculuktur. Arabuluculuk (mediation), tarafsız bir üçüncü kişinin, uyuşmazlığın 
çözümünde taraflara yardımcı olmak amacıyla, taraflar arasındaki müzakereleri kolaylaştırdığı, esnek 
ve bağlayıcı olmayan bir uyuşmazlık çözüm yoludur. (Özbek, 2013:388). Arabulucu, uyuşmazlık 
hakkında herhangi bir karar vermemekle birlikte taraflara tartışabilecekleri ve irdeleyebilecekleri 
çözüm önerilerinde de bulunmamaktadır. Sistematik bir biçimde iletişim teknikleri uygulayarak, 
taraflar arasında iletişimin kurulmasını kolaylaştırmakta ve bir diyalog sürecine işlerlik kazandırmakta 
ve bunun canlı tutulmasına katkı sağlamaktadır. (Tanrıver, 2006:166).  

Arabuluculuğun başlıca özellikleri; sürecin sorun odaklı, esnek ve ılımlı olması, dinamik olması, 
çıkarların dengelenmesi temeline dayanması, geleceğe yönelik olması, ilişkileri önplanda tutması, 
hukuk kuralları, deliller ve delil değerlendirilmesinin daha geri planda tutulması, farklı ve yeni 
çözümleri içermesi, taraflar arasında optimal çözüm üretilmesini sağlaması, arabulucunun tarafsız ve 
bağımsız olması, çözüm için kişisel becerilerini ve psikolojik taktikleri kullanması olarak sayılabilir 
(Tanrıver, 2006:167-168). Arabuluculuk usulü ile anlaşmazlığa varılamadığı taktirde taraflar bağlayıcı 
olan tahkime yönelebilmekteler veya anlaşmazlığı yargıya taşıyabilmektedirler (Welty vd., 2012:29). 
Vergi mükelleflerinin vergiye gönüllü uyumlarının sağlanabilmesi için etkili bir şikayet sisteminin ve 
böylece daha kaliteli bir vergi sisteminin kurulması zorunludur. Vergi yasalarının karmaşıklığı 
nedeniyle vergi uyumu zorlaşan mükellefler için düşük maliyetli anlaşmazlık giderici ve uyum 
gerçekleştiren yolların bulunması vergi gelirlerini artırmada zorunlu hale gelmiştir. (Meyercord, 
2010:925-931). 

Çin’de de uyuşmazlıkların çözümü eski çağlara kadar uzanan kültürel geleneğin temelinde gelişmiştir. 
Çin’de ADR’nin tercih edilmesi; ilk olarak ABD’de davalarda ve tahkimde algılanan başarısızlık, dava 
sürelerinin uzunluğu ve karmaşıklığı nedeniyle eleştirilmesi ve yüksek maliyetler ile gerçekleşmiştir. 
ADR yöntemleri konusunda ülkelerin kendi hukuk gelenekleri içinde birçok uygulama olsa da Çin’de 
arabuluculuk ve uzlaşma yolu en çok tercih edilen yoldur. (Zheng, 2002:2-4). 
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Ülkemizde arabuluculuk müessesesi hukuk sistemimize 2014 yılında dahil edilmiştir. Arabuluculuk 
uygulamasıyla uyuşmazlıkların çözümü için gerekli olan maliyet ve sürenin azaltılması ve adaletin 
etkinliğinin geliştirilme hedeflenmiştir. (Adalet Bakanlığı, www.arabuluculuk.adalet.gov.tr). 

Erken Tarafsız Ön Değerlendirme  

Erken tarafsız ön değerlendirme (early neutral evaluation) yöntemi, tarafların uyuşmazlığın çözüme 
kavuşturulması için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususunda karar almak amacıyla, uyuşmazlığın 
başlangıcında, uyuşmazlığın oluşumu, gelişimi ve bundan sonra izleyeceği seyir hakkında, objektif, 
bağımsız ve deneyimli üçüncü bir kişi aracılığıyla bilgilendirilmesini öngören alternatif bir uyuşmazlık 
çözüm yöntemidir. Bu yöntemde tarafların, uyuşmazlıkla ilgili olarak tam bir fikir edinebilmeleri ve 
yeni bir bakış açısı kazanmaları sağlanarak, onların, uyuşmazlık çözümünde, nasıl bir strateji izlemeleri 
ve hangi uyuşmazlık çözüm yöntemini seçmeleri gerektiği hususunda, karar almaları kolaylaşmaktadır 
(Ildır, 2003:83). Ayrıca hukuk davalarının tümü için (çözümü teknik bilgi gerektiren karmaşık 
uyuşmazlıklar dahil) uygun bir yol olarak kabul edilmektedir (Özbek, 2013:395). 

Erken tarafsız ön değerlendirme sürecinin gerçekleştirilmesinde, izlenmesi gereken zorunlu bir 
prosedür mevcut değildir. Üçüncü kişi, taraflar ve onların avukatlarıyla birlikte bir araya gelir, bir 
toplantı yapar ve bu toplantı sonucunda bir değerlendirme raporu düzenler; sözü edilen raporunda, 
ayrıca, çözüm önerilerine de işaret edebilir. Taraflar, raporda işaret edilen çözüm önerilerinden birisini 
seçerek aralarındaki uyuşmazlığı sona erdirebilirler. (Ildır, 2003:84-85). Programın amacına bağlı olarak 
değerlendirici, uzlaşma müzakerelerinde arabuluculuk yapabilir veya bir soruşturma planı geliştirerek 
çeşitli yollarla dava yönetimine yardımcı olabilmektedir (Özbek, 2013:396). Hazırlanan rapor, tarafların 
yargıya gitmeden anlaşmazlık konularını daha az giderle görmelerine fırsat tanımaktadır (Tanrıver, 
2006:161). Erken tarafsız ön değerlendirmenin bağlayıcılığı olmamakla birlikte gizli, pratik, hızlı ve 
masrafsız bir yöntem olması nedeniyle tercih edilmektedir (Fiadjoe, 2004:26). Erken tarafsız ön 
değerlendirme usulünün tüm uyuşmazlıklar için uygulanması mümkün değildir. Bu yöntemin vergi 
alanında uygulanabilirliğindeki temel sorunlar; sürecin gönüllü mü zorunlu mu olacağı, tarafların 
sürece dâhil olmalarının motive edilmesi sorunu, resmi bir sürecin gerekip gerekmediği ve bu yöntemin 
uygulanmasına elverişli olmayan davaların süreçten nasıl uzak tutulabileceğidir (McDonough, 
1993:44).  

Vakıaların Saptanması Yöntemi  

Vakıaların saptanması (fact finding), uyuşmazlığın tanımlanıp somutlaştırılması; özellikle 
uyuşmazlığın temelini teşkil eden maddi olguların, tarafların üzerinde mutabakata varmış oldukları 
tarafsız, bağımsız, deneyimli ve çoğunlukla uzman kimliği bulunan üçüncü bir kişi aracılığıyla açıklığa 
kavuşturulmasını hedefleyen bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir (Tanrıver, 2006:161-162). Bu 
yöntem, uyuşmazlığın başlangıcında değil daha sonraki bir aşamasında işlerlik kazanmakta olup, 
uyuşmazlığın kapsamlı ve derinlemesine araştırılmasını gerektirmektedir. (Soysal, 2005:214).  

Tarafların, genelde uzlaşmaz bir tutum içerisine girdikleri hallerde, vakıa saptayıcısı devreye girer ve 
onların hangi risklerle karşı karşıya bulunduklarını anlamalarına yarayan bir rapor hazırlar. Taraflar, 
bu yönteme başvuru suretiyle, çoğunlukla, durumlarının tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini 
amaçlarlar ve özellikle, devlet yargısına başvurdukları takdirde, davayı kazanma olasılıklarının ne 
olacağı hususunda bir fikir sahibi olmak amacıyla, bu yöntemi kullanmayı tercih ederler. Taraflar, 
anlaşmak suretiyle, vakıa saptayıcısının, işlevini görürken uyacağı yöntemi, belirlenebilir; böyle bir 
belirleme yapılmamışsa, vakıa saptayıcısı, izlenecek olan yöntemi kendisi tayin eder. Vakıa saptayıcısı, 
aydınlatılması gereken olgular hakkında, her iki tarafın ileri sürdüklerini de dinler; tüm bilgilere ulaşır, 
taraflarla ve tanıklarla gerekiyorsa, ayrı ayrı görüşmeler yapar, derinlemesine araştırma ve 
incelemelerde bulunur ve bu faaliyetinin sonucunda, öneri içeren yahut içermeyen bir rapor hazırlar, 
ilgililere sunar (Ildır, 2003:79-80). 

Öneri içermeyen vakıa saptama raporunda, vakıa saptayıcısı, somut herhangi bir çözüm önerisi getirmeden, 
uyuşmazlığa ilişkin vakıalar ile istatistiksel gerçekler hakkındaki düşüncelerini belirtir; taraflar, vakıa 
saptayıcısının bu belirlemeleri çerçevesinde oluşan müşterek zemin üzerinde, karşılıklı olarak fikir alış-
verişinde ve müzakerelerde bulunmak suretiyle bir anlaşmaya varmaya çalışırlar. Vakıa saptayıcısı, 
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sözü edilen türdeki raporunda, uyuşmazlık içinde bulunan taraflardan her birinin konumlarını, 
konumlarının güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koymaktadır. Böyle bir raporun gizliliği korunur; daha 
güçlü konumda bulunan ve karşı tarafın zayıf yönlerini öğrenen taraf, bunu kendi çıkarlarını daha fazla 
korumayı hedefleyen bir çözüme ulaşmakta kullanamamaktadır. Öneri içeren vakıa saptama raporunda 
ise, vakıa saptayıcısı, uyuşmazlık içinde bulunan taraflardan birisinin önerisini aynen benimsemek veya 
bu öneriden esinlenmek suretiyle kendisinin geliştirdiği ya da tümüyle kendisinin ürettiği bir çözüm 
önerisine raporunda işaret eder. Raporun öneriyi içermesi, hiçbir zaman, onun taraflarca kabul edilmek 
zorunda olduğu anlamına gelmez; taraflar bu öneriyi kabul edip etmemekte tümüyle serbesttirler (Ildır, 
2003:80-81). Raporda çözüm önerisinin taraflarca kabul görmesi, genelde, tarafların her ikisinin de 
menfaatlerinin tatmin edilmesini hedefleyen optimal bir çözüm önerisi olması koşuluna bağlıdır 
(Tanrıver, 2006:164). 

Kısa Duruşma  

Kısa duruşma (mini-trial), tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi ile taraf temsilcilerinden oluşan bir 
kurulun, bağlayıcılık arz etmeyecek bir biçimde çözüm bulmak veya çözüm önerisi geliştirmek üzere, 
uyuşmazlığı, adeta bir iş problemi gibi içselleştirerek gizlilik içinde ele almasını, incelemesini ve 
değerlendirmesini öngören, bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Anılan kurulda yer alan taraf 
temsilcilerine, temsilci çözüm elemanı denir. Bu yöntem, iş çevreleri tarafından geliştirilen ve özellikle 
ticari uyuşmazlıkların çözümünde olumlu sonuçlar alınmasına olanak veren bir alternatif uyuşmazlık 
çözüm yolu konumundadır (Ildır, 2003:108-110).  

Tipik bir mahkeme bağlantılı kısa yargılamada, tarafların anlaşma yetkisine sahip olan temsilcileri 
(örneğin şirketi temsile yetkili bir yönetim kurulu üyesi veya müdür) taleplerini bir davada olduğu gibi 
ama daha kısa olarak anlatmaktadırlar. Oturum gayri resmi olup, tanık dinlenmez ve esnek delil ve 
usul kuralları uygulanmaktadır. Bir hakim veya tarafsız kişi bir veya iki gün sürecek olan oturumlara 
başkanlık etmektedir. Oturum sonrasında taraf temsilcileri, tarafsız kişinin nezaretinde veya yalnız 
olarak uzlaşma konusunu müzakere etmek için toplanmaktadırlar (Özbek, 2013:397). Taraflar, sözü 
edilen uyuşmazlık çözüm sürecinde, izlenecek yöntemin kapsamını, hangi aşamaları içereceğini ve 
kimlerin sürecin işleyişine katılacağını, serbestçe anlaşmayla belirlemektedirler. Temel birkaç kurala 
uymak kaydıyla, salt mevcut uyuşmazlığa özgü bir yöntem dahi geliştirebilirler. Kurul, arz edilenleri 
dinler, elde edilen bilgileri değerlendirir, tanıklara sorular yöneltebilir ve çözüm için görüşmelerde 
bulunur. Taraflar, anlaşmak suretiyle, tarafsız üçüncü kişiyi oturumlara başkanlık etmek, arabuluculuk 
yapmak, görüş bildirmek ve bağlayıcı bir biçimde son kararı vermek gibi yetkilerle donatabilir (Ildır, 
2003:108-109).  

Kısa duruşma anlaşmasında, duruşmaların gün ve saati ile yeri, tarafların her birinin iddialarını dile 
getirebilmesi için tanınacak olan süre, duruşmaların nasıl cereyan edeceği, tarafların tanıklarının kimler 
olduğu ve nelerin delil olarak kabul edileceği konusunda esas alınacak ilke ve kurallar ile temsilci 
çözüm elemanlarının kimler olduğu ve tarafsız üçüncü kişinin yetkilerinin neler olduğu 
gösterilmektedir. Taraflardan her biri, iddiaları ile delillerini kısa duruşma anlaşması çerçevesinde 
Kurula sunmaktadırlar. Bunun üzerine, Kurul üyeleri, bir çözüme ulaşılmasını sağlamak için derhal 
harekete geçerler ve ellerinden gelen tüm çabayı göstermektedirler. Taraflar, tarafsız üçüncü kişiden, 
bağlayıcılık arz etmeyecek biçimde bir çözüm önerisinde bulunmasını veya temsilci çözüm 
elemanlarının bir anlaşmaya varmasını sağlamak için arabulucu rolünü üstlenmesini isteyebilirler veya 
taraflar, tarafsız üçüncü kişice önerilmiş olan çözümün, kendileri için de bağlayıcılık kazanmasını 
anlaşmayla kararlaştırabilirler (Ildır, 2003:111-114).  

Tahkim 

ABD’de federal mahkemelerde en çok tercih edilen ADR yolunun arabuluculuk olmasına karşılık bazı 
mahkemeler tahkimi de seçmektedirler. 1988 yılından bu yana federal mahkemelerdeki tahkim 
programları kanunla düzenlenmektedir. Kanuni düzenlemede gönüllü ve zorunlu tahkim arasında 
ayrım yapılmasına önem verilmiştir (Özbek, 2013:445). Tahkim arabuluculuktan farklı olarak hükme 
dayalı ve hak temelli bir usuldür. Federal mahkemelerde uygulanan mahkeme bağlantılı tahkimde 
hakem veya hakem heyeti, tarafların kısaltılmış olan iddia ve savunmalarını dinler ve davanın esası 
hakkında bağlayıcı olmayan bir karar vermektedir. Tanık ve diğer deliller kullanılabilmektedir. Taraflar 
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hakem kararını reddedebilmekte ve bölge mahkemesinde yeniden yargılanmayı talep 
edebilmektedirler. Tahkim oldukça resmi bir yol olup, birçok yönden hızlandırılmış bir yargılamaya 
benzemektedir (Özbek, 2013:394).  

Tahkim, tarafların aralarındaki mevcut anlaşmazlığın, tarafsız üçüncü bir kişi aracılığıyla kanıtlar 
aracılığıyla incelenmesine ve kararın açıklanmasına dayanan bir alternatif uyuşmazlık çözüm 
yöntemidir. Taraflar tarafsız üçüncü bir kişinin veya kişilerin kararı ile uyuşmazlıkları ile ilgili bir 
anlaşmaya varmaktadırlar. 

Vergi uyuşmazlıklarında tahkimin bir çözüm yolu olarak elverişli olduğunu ifade eden görüşler 
bulunmaktadır. Hakemin tamamen tarafsız bir üçüncü kişi olduğu için vergi uyuşmazlıklarının 
çözümünde objektif bir karar verme imkanı olması, karar sürecinin hızlı olması, gizlilik içermesi, daha 
ucuz olması ve yargılama sürecinden daha az prosedür içermesi nedeniyle bu usul ilgi çekmektedir. Bu 
yöntemde vergi uyuşmazlığının daraltılabileceği veya tahkimle çözülebilecek kısımlara bölünebileceği 
de belirtilmektedir (McDonough, 1993:41). 

Tahkimde çoğunlukla hakem seçme izni verilmektedir. Hakem vergi uzmanı olabileceği gibi bu konuda 
deneyimi olan bir kişi de olabilir. Taraflar idare içinden veya idareye bağlı olmayan bir hakem 
belirleyebilirler. Hakemin raporu kesin nitelik taşır ve herhangi bir mahkemeye buna ilişkin itiraz 
edilemez (Welty vd., 2012:29).  

Temyiz Ofisi  

Temyiz Ofisi, ABD’de IRS uyum faaliyetine (örneğin vergi incelemesi sonucuna) itiraz eden herhangi 
bir mükellef için alternatif uyuşmazlık çözüm alanıdır. Bu ofisin merkezi Washington’da olup bugünkü 
yapıda yerel ofisleri coğrafik olarak dağılmıştır. Bağımsız statüdeki Temyiz Ofisi, bir tahsilat işleminin 
önerilmesinden ya da beyannamenin incelenmesinin tamamlanmasından sonra bütün mükelleflerin 
davalarının kısmi bir incelemeye tabi tutulmasını garanti etmektedir. Üç temyiz operasyon birimi her 
bir mükellef grubunun işlemlerini yürütmektedir. Bu birimler: -Büyük ve Orta Ölçekli İşletmelere Ait 
Temyizler, -Küçük İşletmeler/Bağımsız Çalışanlar/Vergiden Muaf Kuruluşlar/Kamu Kuruluşlara Ait 
Temyizler, -Ücret ve Yatırım Bölümü Mükelleflerine Ait Temyizler (Karyağdı, 2006:43). 

ABD’de vergi kanunlarının karmaşıklığı, vergi mükellefleri tarafından vergi kanunlarının 
anlaşılamaması ve son zamanlarda siyasi nitelikli denetimler hakkında yapılan suçlamalar gibi 
nedenlerden kaynaklanan ve zamanla artış gösteren vergi sorunlarını çözmek için tarafsız ve mahkeme 
dışı olarak sorunları çözmeye yardımcı olan Temyiz Ofisi bulunmaktadır. Yaklaşık 100.000'den fazla 
kişinin, Temyiz Ofisinden yılda bir kez yardım istediği yapılan istatistiklerde tespit edilmiştir. Ayrıca, 
Vergi Mükellefleri Savunuculuk Hizmeti (TAS), vergi mükelleflerine IRS ile ilgili sorunlar için ücretsiz 
kişiselleştirilmiş yardım sunmaktadır (https://tr.talkingofmoney.com). 

Temyiz Ofisinin daha aktif hale getirilmesi için geliştirilen pilot proje dahilinde “sanal itiraz servisi”nin 
uygulanması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Böylece idare ve mükellefler arasında oluşan 
uyuşmazlıkların ve itirazların en kısa zamanda çözüme kavuşturulması sağlanabilecektir 
(https://tur.climathonboston.com ). 

Sonuç ve Değerlendirmeler  

Birçok ülkede ticari, iş hukuku, medeni hukuk gibi özel hukukla ilgili uyuşmazlıkların çözümünde 
taraflara alternatif yollar sağlayan ADR’ler günümüzde sıkça uygulama alanı bulmaktadır. 2000’li 
yıllardan itibaren ADR yollarının kamu hukuku içinde yer alan vergi uyuşmazlıklarında da 
uygulanabilirliği ve uygulama alanlarının incelenmesine önem verilmiştir. Vergi uyuşmazlıklarında 
ADR’lerin uygulanabilirliğini savunan görüşler, vergi kanunlarının karmaşıklığının ancak vergi 
konusunda uzman kişilerce yapılan değerlendirmelerle etkin bir şekilde çözümleneceğine 
dayanmaktadır. Yargı aşamasında hakimlerin uzmanlığına girmeyen vergi uyuşmazlıklarının 
çözümünün etkinlik sağlamaktan uzak olacağı ve maliyetlerin artmasına yol açacağı vurgulanmaktadır. 
Bu nedenle ADR usulleri hızlı, etkin ve maliyet tasarrufu sağlama gibi avantajları nedeniyle idari ve 
yargı aşamalarına ilaveten yapacağı katkı yönüyle birçok ülkede tercih edilir hale gelmiştir.  

https://tr.talkingofmoney.com/
https://tur.climathonboston.com/
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ADR’ler, özellikle idari ve yargı yollarına başvuru halinde yüksek maliyet gerektiren büyük miktarlı 
uyuşmazlıklarda ve idari çözüm yollarına başvuru süresini kaçıran mükelleflerin yargıdan önce bu 
yolları denemelerine olanak sağlamaktadır. Uyuşmazlığın türüne, tutarına, uyuşmazlıkta gelinen 
aşamaya göre ADR yöntemleri belirlenmeli ve idare ile mükelleflerin güçlü ve zayıf yanlarını görme 
imkanı sağlanmalıdır. Bu şekilde uyuşmazlık konusunun yargıya intikal etmeden son kez vergi idaresi 
ile mükellef arasında görüşülmesi ile taraflara bir kez daha anlaşma sağlanması fırsatı sunulacaktır. 
Mükellefler ihtilafa konu olayla ilgili hukuksal donanıma sahip olmadığı varsayımından hareketle, 
ADR’lere fayda-maliyet analizi kapsamında bakılmalı ve uyuşmazlığın taraflarına maksimum fayda 
sağlayacak yöntemlerin kullandırılması yönünde öneri sunulmalıdır.  
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BİLDİRİ NO 148: BİR İSYANIN MALİ ANATOMİSİ: PATRONA HALİL 
AYAKLANMASI 

Prof.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR142 

Doç.Dr. Alparslan UĞUR143 

ÖZET 

Birçok halk ayaklanmasında, alt gelir gruplarından oluşan halk yığınlarının isyanı başlattıkları 
görülmektedir. Fakat bu ayaklanmaların arkasında, ayaklanmaların gelişmesine zemin hazırlayan 
toplumsal ve ekonomik faktörlerin etkisinden de faydalanarak iktidarın demokratik ya da illegal 
yöntemlerle değişmesini isteyen muhalif kesimler de vardır. Bu kesimler aynı zamanda isyanın perde 
arkasındaki yöneticilerdir. Diğer yandan halk yığınlarının bilinçsizce başlattıkları ayaklanmalar, onlar 
tarafından istenmese de farklı sonuçlara neden olabilmektedir. Pek çok isyanın başlangıç nedenleri 
olarak ağır vergi yükü, yöneticilerin halka karşı kötü davranışları, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve 
halkın özgürlük arayışları olarak ifade edilebilir.  

Osmanlı tarihindeki ayaklanma hareketleri incelendiğinde; eşrafın kendi gücünü artırma çabaları, 
yeniçeri isyanları, şehzadeler ve anneleri tarafından organize edilen saray entrikalarının ağırlıkta 
olduğu görülmektedir. Özellikle halk isyanları ile anarşi arasında kesin bir ayrım yapılması elzemdir. 
Osmanlı tarihinde haklı bir gerekçeye bağlı oluşan isyanları ayaklanma teorisiyle açıklamak için çok 
sayıda sebep söz konusudur. Batı Avrupa tarihinin de geçmişten bugüne çok sayıda birbirinden 
bağımsız entrika ve şiddet hikâyeleri barındırdığı da bir gerçektir (Mardin, 2002: 109). Çalışmada, 
“Patrona Halil Ayaklanması’nın” siyasal nedenleri incelenerek, halkı ayaklanmaya teşvik eden mali 
faktörler değerlendirilecektir. 

 

I-AYAKLANMA ÖNCESİ MALİ DURUM 

18 Yüzyıl, Osmanlı imparatorluğu için savaşların daha az yaşandığı, bir anlamda barış, istikrar ve 
iktisadi genişleme dönemidir. Bu dönem Balkanlar ve Anadolu’nun pek çok bölümünde tarımsal 
mallarda, zanaatkârların yaptığı üretim ve mamul mallar üretim ve yatırımında artışların yaşandığı, 
Orta ve Batı Anadolu ile Balkanlar, özellikte de Akdeniz üzerinden girişilen ticarette önemli 
ilerlemelerin kaydedildiği bir dönemdir. Bu durum, 18. yüzyılın ortaları devlet maliyesi için de bir 
istikrar dönemi olmasına neden olmuş ve pek çok yıl merkez bütçesi fazla vermiştir (Pamuk, 2000: 177). 
Yapılan bu mali ıslahata mukabil İstanbul'un imarına, Kağıthane'de yeni binaların inşasına başlanmış, 
bir çok eğlence yerleri tesis edilmiştir (Halaçoğlu, 1999:31). 

Osmanlı İmparatorluğu, Viyana’daki mağlubiyetinden sonra Venedik ve Rusya’ya karşı zaferler 
kazandıysa da 1715-1718 savaşlarında Avusturya’ya karşı giriştiği savaşta yenilgiye uğramış ve 
Sırbistan’ın bir kısmını kaybetmek durumunda kalmıştır. 1718'deki Pasarofça Antlaşmasıyla Sadrazam 
Nevşehirli İbrahim Paşa, 35 yıldır devam eden savaşlı yıllara bir son vermiş, savaşın bitişiyle birlikte 
1730 yılına kadar devam edecek olan ve yaklaşık 12 yıl sürecek "Lâle Devri"144 başlamıştır (Afyoncu vd., 
2010:188). 

                                                        
142 Manasa Celal Bayar Üniversitesi, UBYO Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi.  
143 Kırıkkale Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi. 
144 Lale Devri dönemindeki (1718-30) gelişmeler, padişahların egemenliklerini ve güçlerini pekiştirmek için kullandıkları ince ve 
usta yöntemleri açık bir şekilde göstermektedir. 20. yüzyıl tarihçileri tarafından sürekli lale yetiştirildiği için bu olağanüstü dönem 
Lale Devri olarak nitelendirilmiştir. Lale tüketiminin sürekli artması ve lalenin Osmanlı, Batı Avrupa ve Doğu Asya arasında 

önemli bir ticari kalem olarak yer alması, lalenin o dönemdeki önemini açıklamaktadır. Dönemin padişahı III. Ahmed ve 
Sadrazam Damat İbrahim Paşa (padişahın kızı ile evliydi) özellikle İstanbul seçkinlerini ellerinde tutmak ve onlar üzerinde sürekli 

bir hâkimiyet kurmak için tüketim aracını kullandılar. Kral XIV Louis'nin Versailles'daki sarayı gibi ilgili dönemde de Osmanlı 
sarayları israfın ve tüketim alışkanlıklarının zirveye ulaştığı yerler haline geldi. Bu tüketim davranışları sadece eşya, giyecek, 

içecek değil aynı zamanda Versailles'daki saltanat merkezinde olduğu gibi mali açıdan hüsranla bitecek ziyafet ve balolarda 
etkisini gösteriyordu. Padişah ve sadrazam bu sayede tıpkı Kral Louis gibi paşaların, vezirlerin ve önemli devlet erkânının 
hakimiyeti altında olmasını istiyordu. Hedefleri, kendilerini bir rol model olarak sunarak İstanbul soyluları ve asillerine önderlik 

etmek, tüketim davranışlarında örnek oluşturarak meşrutiyetlerini ve siyasal statülerini pekiştirmekti. Bu nedenle özellikle 
kıyafet yasalarını kullandılar. Amaçları, Osmanlı toplumunda uyguladıkları kıyafet yasaları ile farklı din, mevki ve mesleklerden 
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“Lâle Devri” olarak adlandırılan bu dönemde ilk Türk matbaası açılmış, tercüme komisyonu aracılığıyla 
Batı ve Doğu dillerinden çeviriler yapılmış,  kütüphaneler açılması, kumaş ve kağıt üretimlerinin 
başlaması, çiniciliğin önem kazanması, itfaiye teşkilatının tesis edilmesi gibi önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. Özellikle konak, köşk ve yalılarda Fransız mimarisinin kullanılması ve bununla birlikte 
buralarda israf, keyif ve lüksün artışı İstanbul’da oturan yerli halkın tepkisine neden oluyor, Çırağan’da 
yapılan eğlenceler ve helva sohbetleriyle dünya zevklerine olan artış, geleneksel gaza ve cihad 
anlayışının sona ermesine yol açıyordu. Özellikle Ramazan ayında bile sefahat ve eğlencenin sürmesi 
dini kesimlerde çok önemli tepkilerin oluşmasına neden oluyordu. Eğlencelerde kadınların geleneksel 
kıyafetlerine aykırı olarak serbestçe tavır ve davranışları İbrâhim Paşa’nın145 eseri olarak görülüyor ona 
karşı tepkiler sürekli artıyordu. İbrâhim Paşa’nın özellikle kendi yakın ve akrabalarını önemli 
makamlara ataması, rakiplerini bir bir ortadan kaldırması ülkede siyasi gerilimin her geçen gün daha 
da tırmandırıyordu (İslam Ansiklopedisi, 2018). 

II- AYAKLANMANIN NEDENLERİ  

İsyanın en önemli nedenleri arasında, İbrahim Paşa sadaretinde göze çarpan sefahat, zevk ve sefa 
âlemleri yer almaktadır. Halk sefalete yakın bir zaruret içinde ömür sürerken, başta padişah ve bütün 
devlet erkânının israf ve sefahatte bulunmaları, İstanbul’da saraylar, kasırlar, bahçeler yaptırıp 
buralarda eğlenceli bir hayat geçirmeleri halkın isyancılara katılmalarını teşvik eden unsurlar arasında 
yer almıştır (Aktepe, 1958:7-8). 

Lâle Devri'nde her gün biraz daha artan savurganlığı karşılamak için en kestirme yol olarak vergiler 
arttırılmıştır. Halk artık vergilerini ödeyecek vaziyette değildir. Yaşayabilmek için yerlerini yurtlarını 
bırakmakta, büyük şehirlere ve birçok vergi muafiyetleri olan İstanbul'a göç etmekte; hükümet de bütün 
vergileri, yerlerinde kalan reayadan almaya çalışmaktadır. Memlekette baş gösteren fakirlik 
durumlarını, hükümetin önlemeye kalkışması dahi netice vermemiş, İstanbul'da işsiz güçsüz insanların 
sayısı gün geçtikçe artmıştır (Yetkin, 1984:214). 

1730 yılında İran Savaşı’nın giderlerini karşılamak amacıyla esnafa “bid’at” kabul edilen perakende mal 
üzerinden alınan bir vergi konulmuş, söz konusu verginin tahsili de esnafın ve bu sırada önemli bir 
kısmı esnaflaşmış olan Yeniçerilerin hoşnutsuzluğunu artırmıştır. Ancak İran seferinden vazgeçilmesi 
ve ordunun sefere çıkamaması üzerine, esnaf kendilerini aldatılmış saymıştır. Diğer yandan kırsal 
kesime yönelik yeni vergiler, Anadolu'nun bazı bölgelerindeki köylerde önemli nüfus hareketleri 
meydana getirmiş, yeni getirilen vergileri ödeyemeyecek duruma gelen birçok yerde, köylerde 
oturanlar yerlerini terk ederek Anadolu'nun büyük şehirlerine göç etmeye başlamışlardır. Özellikle İran 
Savaşları sırasında göç veren bölgeler ve çok genişlemiş göçler kişisel olmaktan çıkarak aile göçleri 
haline dönüşmüştür. İstanbul’da oluşan bu yığılma 1730 isyanının patlak vermesinde önemli bir 
nedendir. Zira şehir esnafının geçim imkânları kendilerine rakip olan bu yeni unsurlardan dolayı 
daralmış, üstelik artan talep baskısı zaten azalmış olan gıda maddeleri arzı karşısında fiyatları 

                                                        
kişilerin giymesi gereken kıyafetleri belirlemekti. Örnek olarak Hristiyan, Müslüman ve Yahudilerin giyecekleri kumaş ve renkler 

belirliydi. Özellikle Hristiyan ve Yahudilerin başkaca kıyafet giymeleri yasaklanmıştı. Kıyafet yasalarıyla padişah kendilerini, 
uyruklarını ve mevkilerini birbirinden farklılaştırarak düzen, ahlak ve adaletin uygulayıcısı konumunu hedeflemekteydi. 
Bürokrasi ve orduyu tam anlamıyla kontrol edemeyen padişah toplumsal farklılıkların çözümlenmesinde kendisini hakem 

konumuna koymuştu (Quataert, 2002:83). 
145 Sadrazam Damat İbrahim Paşa, elçilerin kabul törenlerinde de zevk ve eğlencelerde gösterdiği şatafatı aynı şekilde 

uygulamakta, elçilerin İstanbul’a gelişlerinde özel karşılama törenleri yaptırmaktaydı. Elçiler de tıpkı saray halkı gibi şenlik ve 
eğlencelerden geri durmuyor, balo ve akşam ziyafetleri tüm hızıyla devam ediyordu. Bütün paşalar ve soylular lüks ve eğlenceye 
olan düşkünlüğünü ispat etmeye çalışırcasına renkli ve döşemeli kayıklarla Boğaz’ın ve Haliç’in mavi sularında eğleniyordu. Bu 

durum artık bir rekabet halini almıştı. Altın, gümüş ve pırlantalar, süslü yakutlar herkesin üzerindeydi. Kıyafet kanunlarıyla her 
kesime giymesi için kıyafet standartları getirilirken hanımlar da unutulmamıştı. Damat İbrahim Paşa en çok kadın kıyafetleri ile 

ilgilenmekteydi. Erkeklerin güzelliğe ve dünya nimetlerine olan düşkünlüğü artarken kadınların da lükse ve süse olan ilgi ve 
merakları artmıştı. Zevk ve eğlence bütün hızıyla devam ederken edebiyat ve sanatta da önemli gelişmeler söz konusuydu. İlme 

ve edebiyata düşkünlüğü ile bilinen İbrahim Paşa aynı dönemde matbaanın ülkeye getirtilmesini sağlamıştı. Paşa aynı zamanda 
açtığı modern mektep ve kütüphaneler ile şehrin önemini artırmaktaydı. Dönemde, 227.748 kuruş harcanarak Yedikule’den 
Eğrikapı’ya kadar olan surlar tamamen tamir edilmiş, Beşiktaş’tan Kabataş’a kadar rıhtımlar yapılmıştı. İstanbul’da tüketimi hızla 

artan kahve ticareti İbrahim Paşa tarafından denetlenmiş, Yemen’den Cidde ve Mısır yoluyla İstanbul’a ulaştırılan kahvenin 
Mısır’dan Avrupa’ya olan ihracatı yasaklanmıştı (Refik, 1997:60-82). 
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yükseltmiştir. Bunun yanında aile göçleri bir kiracılık olgusunu başlatmıştır (Halaçoğlu, 1997:31; 
Tabakoğlu, 1985:219-232).  

III-İSYANCILARIN KİMLİKLERİ VE PROPAGANDA ARAÇLARI  

Asilerin geçmişleri ve bağlantıları da isyanın başarılı olmasında önemli etkenlerdir. Liderleri "Patrona" 
lakaplı Halil'di. Arnavutluk'un Horpeşte Kasabası'nda doğan Patrona Halil, Osmanlı donanmasında 
levent olarak çalışmış ancak askerleri isyana teşvik ettiğinden, 1730 İsyanında da etkili olan Abdi 
Paşa'nın yardımıyla ölümden zorlukla kurtularak gemiciliği bırakmıştı. "Patrona" lakabını da çalıştığı 
gemiden almıştı. Leventlikten ayrılıp Niş'e giden Patrona, burada yeniçeri oldu, bir süre sessiz 
kaldıktan sonra Vidin'deki bir ayaklanmaya önayak oldu. İsyanın bastırılması üzerine Arnavutluk'a 
kaçan Patrona Halil, oradan İstanbul'a geldi. Burada seyyar satıcılık, eskicilik ve Bayezid Hamamı'nda 
tellaklık yaptı. Daha sonra Kapalıçarşı'da alınıp satılan mallardaki pazarlıklarda aracılık yapıp bundan 
komisyon alan tellalların arasına girdi. Son işi sayesinde de İstanbul esnafı ile önemli ilişkiler geliştirdi. 
Bu durum 1730 İsyanında şehir esnafının desteğini almasını sağladı. Daha önceki isyanlarda edindiği 
birikimler ve İstanbul esnafı ile olan yakınlığı, onu bir isyan için önemli bir figür haline getirmişti. Onun 
dışında Emir Halil, Muslu Beşe, Toksa, Küçük Mehmed, Nalkıran, Gâvur Hacı, Çınar Ahmed, Uzun 
Mehmed, Kara Yılan, Oduncu Ahmed, Derviş Mehmed, Kutucu Hacı Hüseyin, Manav İsmail, Turşucu 
İsmail, Karagöz İbrahim de asilerin önde gelenleriydi (Afyoncu vd., 2010:193-205). 

1730 isyanını hazırlayan manav, kahveci, tellak, bakkal ve kayıkçı esnafı ve din adamları (hoca 
kıyafetliler) yer almıştı. Ayaklanmanın lider kadrosu Tellal Arnavut Patrona Halil, Manav Muslu, 
Kahveci Ali gibi esnaflık yapan kişilerdi. Görünüşte lider olan bu kişiler sevk ve idare eden kişiler ise 
ilmiye sınıfından olan Asasoyfa vaizi İspirizade ile İstanbul kadısı Arnavut Zülali Hasan Efendi’di 
(Refik, 1997:100). Bu iki kişi şahsen hükümete ve saraya muhalif olup, her ne pahasına olursa olsun 
saraydaki üst düzey yöneticilerden intikam almayı amaçlamışlardı. Zülali Hasan Efendi Arnavut 
hemşehrilerini hükümete karşı ayaklanmaya teşvik ederken, İspirzade Ayasofya’da saray ve devlet 
erkanı aleyhinde vaaz vermekteydi. Diğer yandan hayatın pahalılaşması, fiyatların ölçüsüz bir derecede 
artması ve vergilerin ağırlığı dolayısıyla esasen memnuniyetsizlik içinde yaşayan halk, bütün bu 
hallerden sorumlu saydığı devlet erkânı aleyhine yapılan her türlü propagandaya kolayca inanmışlardı 
(Baykal, 1952:181). 

IV- AYAKLANMANIN GELİŞİMİ 

Bozulan ekonomik durum ve fakirlik, yeniçerilerin ve halkın arasında alttan alta fısıltılar dolaşmasına 
neden olmaktaydı. Perşembe, 15 Rebiulvvel, çarşıya doğru Arnavutlardan oluşan bir kalabalığın 
ilerlediği görülmüştü. 15-16 kişiden ibaret olan bu kalabalığı Patrona Halil, Kahveci Ali ve Manav 
Muslu liderlik etmekteydi. Bu zorba elebaşları, Ayasofya vaizi İspirizade ile Arnavut Zulali Hasan 
Efendiden almış oldukları talimata göre hareket ediyorlar, çarşıları ve sokakları dolaşarak taraftarlarını 
artırmaya çalışıyorlardı. Asiler Parmakkapı’da toplanmış, sonra Bedesten’e yürüyerek “Davay-ı Şer’imiz 
vardır. Ümmet-i Muhammed’den olan, dükkânlarını kapayıp bayrak altına gelsin” diye bağırmışlardı. Kısa 
süre sonra esnaf, dükkânlarını kapatmış, silahlarını kaparak Etmeydanı’na yönelmiş, kafile 
Etmeydanı’na doğru ilerledikçe sayıları giderek çoğalmıştı. Asiler, ellerindeki önemli silahlarla, isyana 
katılmayan esnafı korkutuyor, dükkânları kapattırıyor; cebeci, levent, top arabası, kısaca kime rast 
gelirse yoldan çeviriyor, korkunç ve her an değişen bir tufan gibi Etmeydanı’na doğru hareket 
ediyorlardı  (Refik, 1997:101). 

İsyancıların hızla ilerlemesi üzerine Sadrâzam, sayıları üç bin kişiyi geçmeyen isyancılara karşı, sarayda 
bulunan yedi bin askere, baskın yapmayı teklif etmiş, ancak Sultan III. Ahmed, istenen devlet erkânını 
kurban vermekle kurtulamayacağını bildiği için bu teklifi kabul etmemiştir. Sultan, taleplerini 
öğrenmek için isyancılara ulak göndermiş, isyancılar devlet erkânının iadesini talep etmişler, Sultan ise 
bu talepleri cevapsız bırakmıştır. Akşam isyancıların sayısı otuz bine ulaşmış, ancak asilerin seçtiği 
yeniçeri ağası isyancılara yağma ve şiddeti yasaklamış, sadece Kaptan Paşa, Vezir Kahyası ve 
Reîsülküttâb’ın Galata’daki evlerini yağmalamaya izin vermiştir. Aynı gece İbrahim Paşa, aynı 
zamanda Kaptan Paşa ve İstanbul Kaymakamı olan Mustafa Paşa ve Sadaret Kethüdası Mehmed Paşa 
azledilmiş, 1 Ekim Pazar günü, vücutları, öküzler tarafından çekilen bir araba ile Et Meydanı’na 
çıkarılıp isyancılara teslim edilmiştir. Âsiler ise, Sadrâzam’ın vücudunu parçalamışlar ve bunun 
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Sadrazam’ın vücudu değil, muhafızı olan ve ona benzeyen Kürkçübaşı’nın leşi olduğunu söyleyerek, 
vücudunu atın kuyruğuna bağlayıp Saray’a geri göndermiştir (Mustafazade, 2018:17-18). Padişahın 
kendilerine karşı bir harekette bulunacağını düşünen isyancılar yeniden saraya doğru ilerlemeye 
başlamışlar, Bab-ı Hümayun`a gelip cesedin Sadrazam`a ait olmadığını ileri sürerek Padişahın 
bulunduğu Alay Köşküne gelmişlerdir. III. Ahmet, isyancılarının amaçlarının kendisini tahttan 
indirmek olduğunu anlamış ve yerine kardeşi II. Mustafa`nın büyük oğlu Şehzade Mahmut`u tahta 
geçirmeye karar vermiştir (2 Ekim 1730). I. Mahmut cülusuyla isyancıların devlet görevlerindeki 
hâkimiyeti devam etmiş ve Patrona Halil ve diğer liderler önemli makamlara atanmışlardır (Kurtaran, 
2012:119).  

V- AYAKLANMANIN SONA ERMESİ  

Olaylar sonucunda Sultan III. Ahmed, Şehzâde Mahmud’a saltanatı devretmiş, 2 Ekim sabahı isyancılar 
Eyüp’te toplanmış ve Mahmud’u sultan ilan etmişlerdir. İsyancılar tarafından seçilen Mirzazade’yi ise 
müftü makamına getirmişler, Yeniçeri ağalığı ve diğer yüksek makamlara da isyancıların seçtikleri 
kişiler atanmıştır. İsyancıların elebaşı olan Patrona Halil’e, Sultan, süslenmiş bir at hediye etmiş, Sultan, 
ayaklanmaya katılanların hiçbirine ceza verilmeyeceği vaadinde bulunmuştur (Mustafazade, 2018:17-
18). 

İsyancılar ilk başlarda hükümetin icraatlarını resmi bir unvan ya da görev almadan denetlemeyi istemiş, 
Patrona Halil, yeni padişah I. Mahmud’dan malikane uygulamasının kaldırılmasını ve aşırı vergi 
yükünün sona ermesini talep etmiştir. Bütün bunlara karşı Padişahtan kendisine 100 bin altın teklifi 
geldiğinde ise, para ya da herhangi bir makama ihtiyacı olmadığını, istediği takdirde İstanbul’un bütün 
servetinin kendisine ait olduğunu söylemiştir. Fakat Patrona Halil, belli bir süre sonra önemli görev ve 
pozisyonlara kendi yandaşlarını getirtmeye başlamış, şeyhülislâmlığa Mirzazâde Şeyh Mehmed 
Efendi’yi, kazaskerliklere de Paşmakçızâde Abdullah ile Zülâlî Hasan efendileri tayin ettirmiş, İbrahim 
Paşa’nın öldürülmesinden sonra Sadrazamlığa atanan III. Ahmed’in damadı Silâhdar Mehmed Paşa’yı 
görevinden azlettirmiş, Rum asıllı kasap Yanaki’yi Boğdan voyvodalığına getirterek ondan 500 altın 
civarında bir gelir elde etmiştir. Serdengeçti ağalıklarına kendi yandaş ayak takımlarından kimseleri 
atamıştır. Kurmuş olduğu mahkemelerle suçlu saydığı kişileri öldürtmüş, çok kısa süre içinde zulum 
ve baskı politikalarına bağlı olarak 3000 keselik bir servetin sahibi olmuştur. Patrona Halil yanındaki 
400 kadar adamıyla önce Şehzadebaşı’ndaki Kurtoğlu’nun konağına, sonra da Defterdar İzzet Ali Bey’in 
(Paşa) konağına yerleşmiştir. I. Mahmud daha çok taşraya yönelik ferman ve buyruklar çıkarırken, 
Valide Saliha Sultan’ın “ikinci oğlum” olarak hitap ettiği bu kişi,  İstanbul’daki konağından İstanbul’un 
sorunlarıyla uğraşmaya başlamıştır (İslam Ansiklopedisi, 2018). Patrona Halil ve âsilerin diğer 
elebaşları, sürekli devlet işlerine müdahale etmiş, örneğin; birkaç taraftarı Sadrâzam Mehmed Paşa’ya 
gelerek isyancıların seçtiği kişileri bazı makamlara atamayı talep etmiştir. Sadrâzam, isteklerini kabul 
etmek zorunda kalmıştır. İsyancılar, sonraki günlerde üst düzey devlet yetkilerine ait yalı ve köşkleri 
yakmak istese de I. Mahmut bunu kabul etmemiş, yıkılmalarına ise razı olmuştur. Kısa zaman içerisinde 
120`ye yakın yalı ve köşk harabeye dönmüştü (Kurtaran, 2012:119).  

Patrona Halil’in ve serdengeçtilerin zorbalıkları hükûmeti kesin tedbir almaya zorlamış, III. Ahmed’in 
zorla tahttan indirilmesi üzerine padişah olan I. Mahmud, iktidara geçtiği ilk günden itibaren isyancı 
zorbalardan kurtulmak ve devlet otoritesini yeniden sağlamak için Canım Hoca Mehmed Paşa gibi bazı 
devlet erkânının desteğini sağlamıştır. İsyancıların lideri olan Patrona Halil ile yeniçeri ağası Sarac 
Mehmed ve kul kethüdası Muslubeşe’nin Babıali’de öldürülmeleri için plan yapılmıştır (Aydın, 
2016:137). Patrona Halil ve adamlarının, 25 Kasım 1730 tarihinde toplanacak divana çağrılması kararı 
verilmiş, Patrona Halil ve adamları toplantıya katılmak için saraya geldiklerinde, toplantı esnasında ani 
bir baskınla Patrona ve isyanın diğer elebaşları öldürülmüşlerdir (Ersavcı ve Kiremit, 2010:90). Daha 
sonraki günlerde diğer isyancılara karşı alınan sert önlemlerin sayesinde yaklaşık 2000 bin civarında 
isyancı öldürülerek isyan tamamen sona erdirilmiştir (Kurtaran, 2012:119). 

 VI- SONUÇ 

Ekonomik hoşnutsuzluk, ağır vergi yükü ve yöneticilerin lüks yaşamı gibi sebepler halk yığınlarının 
önemli etkiler doğurabilecek isyanlar yapmalarına neden olmuştur. Osmanlı’da Lale Devri olarak 
adlandırılan 1718-1730 yılları arasında süren savaşsız dönemde, yapılan hadsiz ve hesapsız lüks 
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harcamaları büyük toplum kesimlerinin padişaha ve yöneticilerine karşı nefretine sebep olmuştur. 
Halkın yoksulluktan bitap düştüğü bu dönemde saray ve çevresinin balo ve ziyafetleri, çıkarılan kıyafet 
yasaları isyanın tohumlarını atmıştır. 

Merkezdeki lüks yaşamın finansmanı için kısal kesime konan vergiler, insanların yaşamlarını 
sürdürebilmeleri için büyük şehirlere ve birçok vergi muafiyeti olan İstanbul’a göç etmelerine neden 
olmuştur. İstanbul’da işsiz güçsüz insan sayısı sürekli olarak artmıştır. Hükümet ise vergileri 
göçemeyip yerlerinde kalan köylerde tahsil yoluna girişmiştir. Şehirlerde artan nüfusla birlikte gıda 
maddelerine olan talep baskısı fiyatların artmasına yol açmış ve fakirlik gün geçtikçe daha da 
şiddetlenmiştir.  

1930 yılında esnaftan İran savaşlarının finansmanı için vergi istenmiş, bu durum önemli bir kısmı 
esnaflaşmış olan Yeniçerilerin hoşnutsuzluğuna yol açmıştır. Özellikle İran seferlerinin yapılamaması 
üzerine esnaf kendini kandırılmış olarak görmüştür. Sürekli artan harcamalara karşı yoksul kesimden 
istenen vergiler Patrona Halil Ayaklanması’na neden olmuş; isyan sonucu sadrazam dâhil birçok kişi 
öldürülürken padişah III. Ahmed tahtını I. Mahmud’a bırakmak zorunda kalmıştır. Sonuçta Lale Devri 
olarak adlandırılan dönemdeki lüks harcamalar ve bunun finansmanı için ek ve yeni vergiler 
konulması, ülkede uzun yıllar etkisini sürdürecek saltanat değişimini zorunlu kılmıştır. 
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BİLDİRİ NO 150: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SEMT PAZARLARININ 
DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Doç. Dr. İzzet YÜKSEK 146 

Özet 

İnsanların tüm ihtiyaçları gibi ticari faaliyetler de bir mekâna ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacın karşılığı 
olarak ortaya çıkan pazar yerleri tarihsel süreç içerisinde birbirinden farklı formlarda görülmüştür. 
Pazaryerleri günümüzde pek çok alternatif alışveriş mekânları bulunmasına rağmen fonksiyonlarını 
sürdürmektedir. Semt pazarları özellikle üreticinin kendi ürünlerini doğrudan tüketici ile 
buluşturmasını sağlamaktadır. Böylece yöre halkı birinci elden ürüne ulaşmakta, üretici de elde ettiği 
kazanç ile bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada öncelikle semt pazar yeri kavramı ve 
tarihsel gelişim süreci incelenecek ve semt pazar yerlerinde karşılaşılan problemler ortaya konulacaktır. 
Devamında ülkemizden ve yurt dışından semt pazarları örnekler üzerinden incelenerek, yeni pazar 
yerlerinin tasarımında dikkat edilecek hususlar vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Semt Pazar Yeri, Dönüşüm. 

Jel Kodları  : R31, R58. 

 

1. Giriş  

Toplum içerisinde üretim, iş bölümünü, iş bölümü, belli alanlarda uzmanlaşmayı, uzmanlaşma ise 
insanlar arasındaki ürün vb. değişimini zorunlu kılar. Dolayısıyla gelişmiş ekonomiler sadece mal ve 
hizmetlerin üretimini değil, değişimini de gerektirmektedir. Bu açıklamalar ışığında alışveriş, değerli 
bir ürünün, karşılığında farklı bir değerin, satıcı ve alıcı arasında el değiştirmesi eylemi olarak 
tanımlanabilir. Bir malın başka bir mal ile takasıyla başlayan alışveriş paranın bulunmasıyla yeni ve 
farklı bir boyut kazanmıştır (Öztekin, 2009, Eren, 2000). 

Sanayi devrimiyle beraber gerçekleşen hızlı üretim ve nüfus artışı, küresel ekonomi ve tüketim 
toplumlarına zemin hazırlamıştır. Bu değişim agoralardan günümüz semt pazarlarına kadar alışveriş 
mekânlarında da farklılaşmalar şeklinde kendini göstermiştir. Bilindiği üzere ekonomik faaliyetler, 
sosyal hareketliliğin yoğunlaştığı yerlerde kendini konumlandırır. Eski Yunan’da Agoralarda olduğu 
gibi alışveriş mekânları da geçmişten bugüne şehrin ticari ve sosyal yaşamının merkezi olmayı 
sürdürmüşlerdir (Eren, 2000). 

Günümüzde çeşitlenen alışveriş eyleminin yapıldığı mekânlar yapısal ve işlevsel olarak sayıca artmış 
ve çeşitlenmiştir. Tüketim alışkanlıklarındaki değişimler alışveriş mekânlarında artan çeşitliliğin 
oluşmasında önemli pay sahibidir. Kentin alışveriş akslarında bulunan ticaret birimleri, kent 
merkezindeki alışveriş ağı, konut yerleşimine yakın açık veya kapalı pazaryerleri, kentin merkezinin 
biraz daha dışında ama ulaşım hattı üzerindeki ek programlarla desteklenmiş perakende ticaret için 
tasarlanmış yapılar ve günümüzün bir alışveriş mekânına ihtiyaç duymayan internet ticareti değişen 
tüketim yaşantımızın yeni tüketim yerleridir (Öztekin, 2009). 

2. Geçmişten Günümüze Farklılaşan Ticari Mekânlar 

2.1. Çarşı 

Eski Türkler “bazar ve çarşı” kelimelerini birbiri ile aynı anlamda kullanmalarına rağmen, Selçuklu 
döneminde ve Osmanlı’nın ilk devrelerinde daha çok kullanılan “bazar” sözcüğünün yerini XIV. 
yüzyıldan itibaren giderek çarşı kelimesinin aldığı görülmektedir. Bazar/Pazar kelimesi kırsal 
kesimlerde mevsimlik oluşturulan alışveriş mekânları, köy ve kasabalarla şehirlerde haftanın belirli 
günlerinde kurulan açık alışveriş yerleri için kullanılmıştır. Çarşı ise yerleşik esnafın faaliyet gösterdiği 
dükkânların toplandığı yerlerle kapalı alışveriş mekânlarını ifade eder hale gelmiştir (Web 1). 

                                                        
146 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 0.236.2018502, izzet.yuksek@cbu.edu.tr  



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

 

394 

  

Çarşılar ister kapalı, ister açık şekillerde olsunlar binlerce yıldan beri toplumsal yapının en hareketli ve 
renkli tarafını teşkil etmişlerdir. Çünkü orada her kesimden erkek ve kadınla karşılaşabilirsiniz. 
Dünyanın farklı yerlerinden insanlarla muhatap olabilir ve değişik dillere ve yerel ağızlara 
rastlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu mekânlar, kültürel kaynaşma ve tanışma açısından da önemli bir görev 
üstlenmişlerdir. Eskilerin şehircilik anlayışlarında önemli bir yere sahip olan çarşılar, toplum hayatına 
dinamizm veren müesseseler olarak öne çıkmaktaydı. 

Tarihimizde çarşılar sahip oldukları işlevler ve mimari biçimleri dolayısıyla farklı isimler altında 
sınıflandırmalara gidilmiştir (Resim 1, 2).  

   

Resim 1. Bosna Başçarşı (Web 2) Resim 2. İzmir Kemeraltı Çarşısı (Web 3) 

2.2. Arasta 

Arasta; çarşıda aynı cins esnafa mahsus kısma verilen ad anlamında kullanılmakla beraber eskiden 
sâdece asker eşyâsı satan büyük çarşı, ordu pazarı ve ordugâhta kurulan seyyar çarşılara verilen isimdir 
(Web 4). Ahmet Tevfik Paşa’nın Lehçe-i Osmanî’sin de “hazırlanmış tezyin olunmuş, donanmış ordu 
pazarı” olarak geçer. Seferde sadece asker eşyası ve donanımı satan seyyar/geçici çarşılar kurulmuş 
olup, bunlar arasta adını taşımaktadırlar. Arastayı genel çarşı sınıflandırmasından ayıran en önemli 
özellik, mimarisinin doğrusal ve düzgün karşılıklı yapı adasına sahip oluşudur.  Arasta içerisindeki 
dükkânların arasından geçen sokakların üzeri açık olup bedestenlerden mimari olarak bu özellikleri ile 
ayrılırlardı (Web 5).  

İstanbul’da, büyük camilerin çoğunun çevresinde, medrese, imaret gibi yapılarla birlikte muntazam 
çarşılar da inşa edilmiştir. Cami külliyelerine dâhil olan ve “arasta” diye adlandırılan bu çarşılar 
külliyelerin bakımları için gelir sağlamak ve külliyenin çevresine canlılık vererek, külliyenin merkezi 
konumdaki camiye cemaat sağlamak amacıyla yapılmışlardır (Eren, 2000, Web 1). Aşağıda Edirne 
Selimiye Camii ve Kırklareli Hızırbey Camii arastaları görülmektedir (Resim 3, 4). 

  

Resim 3. Edirne Selimiye Arastası (Web 6) Resim 4. Kırklareli Hızırbey Arastası (Web 7) 

 

2.3. Bedesten 

Bedesten kelimesinin sözlük anlamı, bez-istān “bez satılan yer” ve bezzāz-istān “bez satıcısının 
yeri”nden) İçinde kıymetli eşyâ, antika, mücevher vb. şeyler satılan, üstü kapalı çarşı (Web 8). İsmi 
bezzaz sözcüğünden türeyen bezzazistan/bedesten, alışveriş amaçlı üstü kapalı çarşı türlerindendir. 
Sözlüklerde bedesten “kalın duvarlı, kolonlu dikdörtgen yapıdır, kapıları Halles kapılarına benzer, 
değerli malların depolanmasına ve ticaretine ayrılmıştır”  cümleleriyle tanımlanmaktadır. Osmanlı 
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Devletinde, batı usulü bankalar kurulmadan önce, en değerli malların, halkın mücevherlerinin ve 
paralarının saklandığı, tacirlerin sermaye ve tasarruflarını bıraktıkları, loncaların kayıt ve sicil 
defterlerini sakladıkları ve ticaretin merkez bankası olarak adlandırılabilecek güvenilir emanet 
binalarıydı. Para ve kıymetli eşya ve devlet evrakı, anahtarının birinin bedesten muhafızı, diğerinin mal 
sahibinde olduğu çift kilit sistemiyle korunmaktaydı. Bedestenler bu özellikleri ile zamanlarında içinde 
bulundukları toplumda önemli birer iktisadi kuruluştu.  

 
 

Resim 5, 6: Manisa Rum Mehmet Paşa Bedesteni (Web 10-11) 

Geçmişte Anadolu şehirlerindeki 100 farklı yerleşim yerinde 117 bedesten inşa edilmiş olup, 
günümüzde 25 kadar bedestenin mimari plan ve özellikleri bilinmektedir. İstanbul’daki ilk örneği 
1461’de bugünkü Kapalıçarşı’nın temelini oluşturan Cevahir Bedesteni adıyla açılmıştır (Web 9). 
Resimde Manisa Rum Mehmet Paşa Bedesteninin restore edilmeden önceki hali görülmektedir (Resim 
5, 6) 

2.4. Kapalıçarşı 

Kapalıçarşılar, sıcak iklim kuşağındaki ülkelerde gündüz saatlerinde yakıcı güneşten korunmak 
amacıyla arasta ve benzeri çarşıların önlerindeki sokağın üzerinin örtülmesi geleneğinden ortaya 
çıkmışlardır. Yıl boyu sıcak ve güneşli Ortadoğu ülkelerinde ilk Kapalıçarşı örneklerini bulmak 
mümkündür (Eren, 2000). Kapalıçarşı yabancıların tabiriyle “Grand Bazaar” dünyanın ilk ve en büyük 
üstü kapalı çarşılarından sayılmakta olup ve günümüze kadar gelen kapalı alışveriş mekânlarının en 
güzel örneğidir (Resim). İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed devrinde inşa edilen 
Kapalıçarşı’nın çekirdeği “Cevahir Bedesteni”dir. Çarşının çekirdeğini oluşturan Cevahir Bedesteni’nin 
içinde sivri kemerli kapılarla girilen ve adına mahzen denilen 41 adet hücre/dükkân bulunur. 
Hücrelerin ışık düzeni olmayıp, bir delikten havalandırmaları sağlanmıştır. Bedesten içinin 
aydınlatması doğal olup, aydınlatma biçimi sokakların üstünü örten tonozların yanları boyunca 
pencere açılması ile yapılmıştır. Bu yolla çarşı içerisinde homojen bir ışık dağılımı sağlanmıştır (Web 1). 

 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

 

396 

  

Resim 7. İstanbul Tarihi Kapalıçarşı  

 

2.5. Pazar 

Pazar kelimesi hem alışveriş yapmayı hem de alışveriş yapılan yeri ifade etmektedir. Pazar, en genel 
anlamıyla arz ve talebin buluştuğu yerdir. Aslı Farsça bâzâr olan kelime, sözlükte “alıcı ve satıcıların 
ticaret için belli zamanlarda toplandıkları üstü açık kamu alanı” manasına gelir. Anlam genişlemesiyle 
şehrin bir plana göre düzenlenmiş geleneksel iş bölgesini veya caddesini yahut bunun belli meslek 
erbabınca işletilen dükkânlar kümesinin oluşturduğu kesimini ifade etmektedir (Eren, 2000, Web 1). 

Bugün açık havada kurulan “periyodik pazar” ya da daha alışılmış deyimle “semt pazarı” literatürde 
“alıcı ve satıcıların, otoriteler tarafından belirlenmiş bir yerde düzenli aralıklarla bir kamusal toplanma 
şeklidir” biçiminde tanımlanır (Resim 8). Şehirlerdeki haftalık pazarlar oldukça düzenli bir dağılış 
kalıbıyla, değişik semtlerde yer alarak yerleşik çarşılara, bakkallara ve günümüzde de süpermarket ya 
da hipermarketlerden yapılacak alışverişlere hem bir alternatif, hem de tamamlayıcılık görevi görürler. 
Şehirlerde yer alan pazarlar kırsal alandakiler gibi daha temel talepleri karşılamaktan çok, alışverişte 
seçenekleri arttırıcı bir rol oynarlar. Bu bakımdan semt pazarlarına “alternatif alışveriş merkezleri” de 
denilebilir (Çalışkan, 2007, Özgüç ve Mitchell, 2000). 

 

Resim 8. Kula Semt Pazarı (Web 13) 

2.6. Alışveriş Merkezleri  

Sözlük anlamı “Belirli bir yerde etkinlik gösteren perakendeci işletmeler topluluğu” dur. Alışveriş 
merkezlerinin (AVM) ilk örnekleri 1950’lerde Amerika’da ortaya çıkmıştır. İlk AVM’nin tasarımcısı olan 
Victor Gruen sağlıklı bir toplumsal yaşam kurulabilmesi için gerekli olan koşullardan birinin, trafik 
karmaşası, sıkıcı çalışma ortamları, soyutlanmış konut alanları gibi metropol kentlerin kendilerine has 
sorunlarından uzaklaşarak, insanların sosyal etkileşim içinde bulunabilecekleri yeni mekânlar 
oluşturulması olduğunu savunmuştur. Gruen’e göre, antik Yunan agorası, ortaçağ pazar alanı ya da 
kent meydanlarının tarihte yaptıkları görevi günümüzde AVM’ler üstlenmektedir. Bu nedenle modern 
şehirlerin farklı etkinlik alanlarına bölünmesiyle işlev değişikliğine uğrayan şehir merkezlerinin yerini, 
AVM’leri kendi kapalı iç ortamlarında yeniden oluşturmaktadırlar (Arslan, 2009). 

3. Ticari Mekanlar Kapsamında Semt Pazaryeri Olgusu  

Günümüzde semt pazar yerleri, cadde ve sokak gibi mekanları kullanırken bazıları otopark vb. 
meydanlara kurulmaktadır. Kentsel mekanın kullanımında insan ve çevre yararına odaklanan 
yaklaşımların eksikliği kentlerimizde “semt pazar yeri” uygulamalarında da kendini göstermektedir. 
Büyüyen kentlerimizdeki bazı semt pazar yerleri kontrol edilemeyen, adeta kendi kendini düzenleyen 
bir mekansal olguya dönüşmüştür. Kentsel ortak mekanın adil kullanımını engelleyen semt pazar yeri 
örnekleri olumsuz etkileriyle aslında kendi geleceklerini tehdit eder hale gelmişlerdir. Oysa yerelin 
kültürel değerleriyle şekillenen semt pazar yerlerinin varlıklarını korumaları pek çok yönden önem 
taşımaktadır (Çalışkan, 2007). 

Tarihin çok eski dönemlerinden beri, dünyanın hemen her yerinde, insanların ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere pazarlar kurulur. Haftanın belli günlerinde şehirlerin muhtelif kesimlerinde kurulan semt 
pazarları da bu bağlamda gündelik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Semt pazar yerleri; satıcı 
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ile tüketiciyi karşı karşıya getirerek müşterilere aracısız hizmet vermeleri, ucuzluk ve çeşitliliği bir arada 
sunmaları, piyasaların oluşumunda etkin rol oynamaları, dar gelirli aileler için alternatif alışveriş 
imkânları sunmaları gibi nedenlerle şehirlerde yaşayan özellikle orta ve alt gelir grubu için çok önemli 
mekânlardır. Şehir merkezlerinde sayıları her geçen gün artan büyük market zincirleri her ne kadar 
kişilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirerek nüfusun önemli bir kısmını kendilerine çekmeye 
başlasalar da, semt pazarları bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de varlıklarını uzun yıllar devam 
ettireceklerdir. Semt pazarları kuruldukları yerlerde devamlılık gösterirler ve haftanın belli günlerinde 
kuruldukları için de periyodik özelliğe sahiptirler (Yılmaz, 2006, Tunçel, 2003). 

3.1. Semt Pazar Yeri 

Sanayi devrimiyle beraber gerçekleşen hızlı üretim artışı, günümüzün kavramları olan küresel ekonomi 
ve tüketim toplumlarına zemin hazırlamıştır. Bu değişim içerisinde ticaret yapıları, tüketim 
alışkanlıklarımız etkisiyle bir değişim sürecine girmiştir. Mahalle ölçeğindeki yerleşimlere hitap 
etmekte olan bakkal, kasap, manav gibi ticarethanelerin yerini hepsini içine alan ve ürün çeşitliliği ve 
sayısının arttığı, daha fazla seçenek yelpazesine sahip, büyük marketler almıştır. Marketlerde fiziki 
büyüklüğünden dolayı daha fazla içerde kalma ve ürünleri inceleyebilme, elle seçme, benzerleriyle 
kıyaslama, daha düşük fiyat gibi avantajlar sunulmaktadır. İnsani ilişkilerin daha fazla yaşanabildiği 
küçük işletmelerin yerini, gitgide yerine daha büyük ve daha fazla avantaja sahip olan işletmeler 
almaktadır (Öztekin, 2009). Buna rağmen günümüzde şehirlerdeki haftalık pazarlar oldukça düzenli bir 
dağılış kalıbıyla, değişik semtlerde yer alarak yerleşik çarşılara, bakkallara ve günümüzde de süper ya 
da hipermarketlerden yapılacak alışverişlere iyi bir alternatif olduğu gibi, aynı zamanda da 
tamamlayıcılık görevi görürler. Şehirlerde yer alan pazarlar kırsal alandakiler gibi daha temel talepleri 
karşılamaktan çok, alışveriş seçeneklerini arttırıcı bir rol oynarlar (Özgüç ve Mitchell, 2000). 

Pazarlar, tarihin en eski dönemlerinden bu yana üreticiler ile tüketicilerin buluşma alanları olmuştur. 
Bu özelliklerinden dolayı semt pazar yerleri tüm dünyada önemlerini hep koruyarak günümüze dek 
gelebilmiş mekânlardır (Tunçel, 2003). Semt pazarları bir taraftan insanların sosyal ilişkiler kurmasını 
sağlarken diğer yandan insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına da hizmet etmiş, merkezi yerlerin 
belirlenmesine ve oluşumuna yol açmışlardır. Özellikle kırsal kesimlerde kurulan pazarlar ürün 
dağıtım ve toplama yahut değiştirme sisteminin göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir elemanıdır. 
Pazarlara ulaşılabilirlik, pazarların sürekliliği, büyüklüğü ve kurulma dönemleri üzerinde büyük etkiye 
sahiptir. Ayrıca belediyelere tüketicinin korunması için gerekli tedbirleri almak, pazarın kuruluş 
gününü tayin etmek, bu pazarlarda malını satışa sunacak üreticilerde aranacak asgari nitelikleri 
belirlemek görevi ve yetkisi de kanunlarca verilmiştir (Tunçel, 2009). 

3.2. Semt Pazar Yerlerinin Tarihsel Gelişimi 

Tarihin başlangıcı insanın üretim ilişkilerinin günlük yaşam içerisinde ki paylaşımının tarifiyle başlar. 
İnsanlık tarihinin gelişimiyle birlikte olgunlaşan üretim-paylaşım mekanizması, insan ilişkilerindeki 
görev bölümünü zorunlu kılarak yaşamın içerisinde doğal iş bölümünün altyapısını oluşturur. Tarihsel 
gelişimin her aşaması insanlar arasında ki bağlılığın, bağımlılığın üretimin paylaşımın yani 
sosyalleşmenin ivmelendiğini gösterir. Pazar-Pazarcılık kabile yaşamından kentsel yerleşimlere doğru 
yönelişte insanların ihtiyaçlarının farklı alanlardan gelen ürünlerle giderildiği bir dönemin eşiğinde 
ortaya çıkmıştır (Web 14). 

İlkçağ kentlerindeki agoralardan bu yana kentlerde varlıklarını sürdüren pazarlar, bir bakıma dünyanın 
en eski alışveriş geleneğini temsil eder (Çalışkan, 2007).  Bazar kelimesi farsça da aynı zamanda, kapı 
yanında yapılan iş anlamında da kullanılmaktadır. Eskiden surlarla kuşatılmış kentlerin içinde tarım 
ürünlerinin satışı yasak olduğundan, çevredeki kırsal yerleşmelerden gelen satıcılar mallarını kale 
kapılarının yanında, kendileri için ayrılan yerlerde satarlardı. Zamanla kentler bu alanları da içine 
alacak biçimde büyüyünce, üstü açık alışveriş yerleri olan pazarlar toplumsal odak noktaları durumuna 
geldi (Öztekin, 2009). 

Semt pazar yerleri, farklı coğrafi ortamlarda değişik formlar kazanarak; cadde ve yol boylarına, 
meydanlara, su yüzeylerine varıncaya kadar dünya üzerinde çok farklı mekansal özellikler gösterir. 
Benzer olarak gelişmişlik seviyeleri düşük veya yüksek çeşitli ülkelerde de periyodik ya da sürekli semt 
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pazar yerleri söz konusudur. Semt pazar yerlerinin biçim ve fonksiyonlarında izlenen farklılıklar, 
bulunduğu çevrenin nüfus büyüklüğü, satın alma gücü, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, kentsel 
gelişme özellikleri vb. pek çok faktörle yakından ilişkilidir. Ayrıca kültürel değerlerin ve yerelin 
ekonomik ve mekân kullanım özelliklerinin de etkisiyle, semt pazar yerleri, birbirlerinden çok farklı 
kültürel coğrafi görünümler sunarlar. Semt pazar yerlerinin kendilerine özgü ürünleri, pazarlama 
şekilleri, mimarisi, giyim-kuşamı, kokusu hepsi birlikte bir bölgesel kimlik oluşturarak açıkça bir kültür 
bölgesi oluştururlar. Bu yönüyle pazarlar bir ülke ya da toplumun kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır 
(Çalışkan, 2007). 

4. Semt Pazar Yerlerinin Planlanması 

Bu bölümde özellikle daha sürdürülebilir özelliklere sahip pazar yeri ve daha efektif kullanıma yönelik 
olarak semt pazar yeri planlaması yapılırken dikkate alınması gereken hususlar açıklanmıştır. 

Yer Seçimi: Geçmişten günümüze kurulmakta olan pazarların en temel özelliği şehirlerin ticari 
merkezlerinin tam ortasında bulunmalarıdır (Öztekin, 2009). Bu sebeple merkezi yerlerdeki semt 
pazarları daha fazla insanın oradan faydalanması ve daha büyük ticaret hacmi oluşturması sonucunu 
getirmiştir. Bugün de semt pazar yerlerinin şehir içerisindeki yer planlamasında müşterilerin buralara 
ulaşabilirliği önemlidir. Eğer bol miktarda ve yükte ağır olan gıda maddeleri alınacaksa müşterilerin 
evlerine yakın pazarları tercih ettikleri bilinen bir gerçektir. Semt pazar yerinin konumu, yerel 
yönetimler tarafından yerleşim planlaması yapılırken belirlenir. Semt pazar yerleri özellikle yerleşim 
alanlarına yakın hatta doğrusal cadde sokak pazarları örneğinde olduğu gibi, bu yerleşim alanlarının 
içerisinde konumlanmaya çalışılmalıdır. Birkaç mahalleye birden hizmet verecek merkeziyette olmalı, 
yaya olarak ulaşılabilmesi tercih sebebi olmalıdır (Öztekin, 2009). 

Pazar yerlerinin, imar planları içindeki yer seçimi, planlama standartları, planlama ilkeleri 
doğrultusunda yerleşme nüfusunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak saptanmaktadır. 
Yakınında çocuk parkı ve yeşil alan bulunan olması öncelikli tercih sebebi olmalıdır. 

Mekân Organizasyonu: Pazaryerleri kullanıcıların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak mekânları 
barındırmalıdır. Şehirlerin nüfusu arttıkça Pazar yeri için gerekli alan ihtiyacı da artacaktır. Bu nedenle 
pazaryerleri yapılırken sadece pazar amaçlı düşünülmemeli haftanın tüm günleri değerlendirilebilir 
(otopark, fuar ve sergi alanı vb) özellikte inşa edilmelidir. Hem pazarcı esnafının hem de Pazar 
müşterisinin konfor koşulları açısından Pazar yerleri kapalı veya yarı açık mekânlar olarak 
düşünülmelidir. Pazar yeri özel aracı ile gelenler için yeteri kadar otoparkı barındırmalıdır.  Wc, bebek 
bakım odası, güvenlik ve zabıta kontrol birimi, mescid kolay ulaşılabilir noktalarda olmalıdır. Balık, 
zeytin, peynir vb ürünleri için daha hijyenik şartları sağlayabilen sabit tezgahlar yapılmalıdır.  

Tesisat ve Altyapı: Kapalı olarak tasarlanan pazaryerlerinde yağmur suyu toplama tesisatı olmalı 
yağmur suları basit filtre aletleri ile meyve sebze yıkamada kullanılmalıdır. Yapılar enerji ihtiyaçlarını 
çatılarında bulunan fotovoltaik panellerle karşılamalıdır. Meyve ve sebze atıkları kompost depolama 
konteynerlerinde toplanarak organik gübre yapımında kullanılabilmelidir. Pazar yeri kullanıcılarının 
konfor koşullarına yönelik olarak havadan ısıtma sistemi kurulmalıdır. 

5. Değerlendirme ve Sonuç 

Günümüzde büyüyen şehirlerimizdeki bazı semt pazar yerleri, kontrol edilemeyen, adeta kendi 
kendini düzenleyen bir mekânsal olguya dönüşmüştür. Kurulduğu günlerde kentsel ortak mekânların, 
herkes tarafından adil kullanımını engelleyen pazar yeri örnekleri olumsuz etkileriyle aslında kendi 
geleceklerini tehdit eder hale gelmiştir. Oysa yerel kültürel değerlerle şekillenen pazar yerlerinin 
varlıklarını korumaları pek çok yönden önem taşımaktadır. Bu noktada semt pazar yerleri üstlendikleri 
sosyal ve ekonomik fonksiyonlar ile şehir ve toplum açısından çok önemli rollere sahip alışveriş 
mekânlarıdır. Toplumsal yararı en üst düzeye çıkaracak, yaratıcı bir şekilde tasarlanacak yeni mekân 
kullanımı örnekleri pazar yerlerinin geleceğini de güvence altına alacaktır (Çalışkan, 2007). Dolayısıyla 
tüketicilerin daha fazla ve kaliteli zaman geçirdikleri semt pazar yerleri, ekonomik ve ucuz alışveriş 
mekânları olarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerdir. 
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Sonuç olarak, semt pazarlarının dönüşümüne ihtiyaç vardır. Mevcut pazar yerleri çok fonksiyonlu, 
daha konforlu pazar yerleri olarak yeniden planlanmalıdır. 
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BİLDİRİ NO 152: BİST METAL ANA SANAYİ İŞLETMELERİNİN FİNANSAL 
YAPILARININ BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz Kuğu147 

Özet 
Metal ana sanayi işletmeleri Türk sanayisinde ana sektörlerden biridir. Bu sektörde yer alan işletmelerin 
bir kısmı tüketicilere yönelik son mal üretirken, büyük bir kısmı da başta inşaat, beyaz eşya üretimi, 
otomotiv gibi sektörlere yönelik hammadde ve ara mal üretmektedirler.    Bu Çalışmada, Borsa 
İstanbul’da (BİST) hisse senetleri işlem gören metal ana sanayi işletmelerinin finansal yapılarına ilişkin 
oranların hesaplanmasına çalışılmıştır. Böylelikle kaynak yapılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Finansal yapı oranlarının hesaplanması ile birlikte, özkaynak, yabancı kaynak dengesi ve sektörün 
genel olarak finansman tercihleri belirlenebilecektir.   
Anahtar Kelimeler: Finansal yapı, Özkaynak, Yabancı kaynak, Bilanço. 
Jel Kodları: G0, G1, G2, G3 
 

Determination of Financial Structures of BİST Metal Main Industry Enterprises 
Abstract 
Metal industry is one of the main sectors in Turkish industry. While some of the businesses in this sector 
are producing the last goods for consumers, most of them are producing raw materials and intermediate 
goods for the sectors such as construction, white goods production and automotive sectors. In this 
study, it was tried to calculate the ratios of the financial basic structures of the metal industry enterprises 
traded in Stock Exchange Istanbul (BİST). Thus, it is aimed to determine the eqity and loan structures. 
With the calculation of the financial structure ratios, the funding preferences of the equity, foreign 
resource balance and sector can be determined in general. 
Keywords: Financial structure, Equity, loan source, Balance sheet 
Jel Codes: G0, G1, G2, G3 
1. Giriş 

İşletmelerin fon gereksinimlerini sağlamak için iki temel kaynağa gereksinimleri vardır. Bunlar 
özkaynaklar ve yabancı kaynaklardır. Özkaynaklar firmanın kendi faaliyetleri sonucu ortaya 
çıkabileceği gibi (örneğin, dağıtılmamış karlar ve yedekler), dışarıdan da sağlanabilir. Buna örnek 
olarak sermaye artışı, rüçhan hakkı satışı, katılma veya intifa senedi ihracı gösterilebilir (Akgüç, 1998: 
481). Yabancı kaynaklar ise işletme ile kaynağı temin eden arasında borç alacak ilişkisi kurulmasına 
neden olan kaynaklardır. Yabancı kaynaklar kendi içinde ikiye ayrılır: Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
(KVYK) ve Uzun vadeli yabancı kaynaklar (UVYK). Normalde bir yıl içinde ödenmesi beklenen borçlar 
KVYK, bir yıldan uzun sürelerde ödenmesi gereken borçlar ise UVYK olarak bölümlendirilir (Akdoğan 
ve Tenker, 2001: 70). İşletmelerin sahip oldukları varlıklar için tercih etkileri kaynak türü (yabancı 
kaynak ise vade tercihi de dahil olmak üzere), finansal yapılarını belirler. Finansal yapı ise gerek uzun 
vadede, gerek kısa vadede işletmenin performansı, nakit akışları, verimliliği ve karlılığı da oldukça 
yakından etkilemektedir. Bir başka önemli nokta ise finansal yapının bilanço dengesi için de son derece 
önemli olmasıdır. Örneğin, duran varlıkların finansmanında KVYK tercih edilmesi ileride bir nakit 
sıkışıklığına yol açabileceği gibi, dönen varlıkların finansmanında UVYK veya yapı itibariyle uzun 
süreli olan özkaynakların tercih edilmesi de kaynakların uygun olmayan kullanımına bir örnektir. Bu 
durum bilançonun dengesini, bir başka ifade ile bilançodaki vade uyumunu bozan bir tercihtir. 

Bu çalışmada hisseleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören metal ana sanayi işletmelerinin finansal 
yapı oranları hesaplanmaya çalışılmıştır. Metal ana sanayi Türk sanayisine ara mal ve hammadde 
sağlayan çok önemli bir sektördür. Sektör, yer altı madenleri gibi tamamen yerli kaynakları kullanırken 
aynı zamanda ithal girdilere de büyük ölçüde ihtiyaç duymaktadır. 2010 yılında yapılan bir araştırmaya 
göre, metal ana sanayi toplam girdiler içindeki ithalatın payı %30’du. Bu oranla sektör, üretimdeki girdi 
payı ile tüm sektörler arasında 6. sıradadır (Şahinkaya, 2011: 28). Sektör aynı zamanda imalat sanayine 
ait enflasyon oranının belirlenmesinde de oldukça büyük bir paya sahiptir.  

                                                        
147 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Y. O. Bankacılık ve Finans Bölümü, 0.236.201 29 74, 

tayfunkugu@hotmail.com 
 



 

401 

BİST’de hisseleri işlem gören on yedi firmadan verilerine ulaşılamayan ve verilerine kısmen 
ulaşılamayan iki firma inceleme dışı bırakılarak toplam on beş firmanın finansal yapı oranları 
hesaplanmıştır. Ayrıca oranlara ilişkin sektör ortalamaları ve oranların yıllık değişimleri de belirlenerek 
karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır.   

2. Finansal Yapıya İlişkin Oranlar 

Finansal yapıya ilişkin oranlar temelde iki özelliğe dayanır. Bunlardan birincisi varlıkların hangi kaynak 
türü ile finanse edildiğinin belirlenmesine yönelik oranlar, ikincisi ise kaynak türlerinin kendi içindeki 
dengelerinin belirlenmesine yönelik oranlar. Bu oranlar çeşitli kaynaklarda kaldıraç oranı, borçlanma 
oranı, KVYK/toplam aktifler, UVYK/toplam aktifler, KVYK/Yabancı Kaynaklar olarak 
isimlendirilmiştir (Büyükşalvarcı ve Uyar, 2012: 31; Gümüş ve Şakar, v.d., 2017: 5; Ferri ve Jones, 1979: 
635). Çalışmada borçlanma oranı yerine tam tersi olan finansman oranı kullanımı tercih edilmiştir. 
Ayrıca bunlara ilave olarak Duran varlıklar/ devamlı sermaye ve otofinansman oranları da 
hesaplanmıştır. 

2. 1. Kaldıraç Oranı 

Yabancı kaynakların aktif toplamına bölünmesi ile hesaplanan bir orandır. İşletme varlıklarının yabancı 
kaynak kullanılarak finanse edilen bölümünü gösterir. Oran, 
YK/TA           (1) 
ile hesaplanır. YK, toplam yabancı kaynakları, TA ise toplam aktifleri gösterir. Orn aynı zamanda borç 
verenlerin işletme varlıkları üzerindeki haklarını göstermesi bakımından da önemlidir. 
2. 2. Finansman Oranı 

İşletmenin finansal bağımsızlık derecesini, mali bağımsızlığını gösteren orandır. Oranın 1’den büyük 
olması özkaynakların yabancı kaynaklara oranla daha fazla tercih edildiğini gösterir. Finansman oranı,  
ÖZK/YK           (2) 
ile hesaplanır. Burada ÖZK, özkaynakları, YK ise toplam yabancı kaynakları gösterir. 

2. 3. KVYK/ Toplam Aktifler  

Bu oran işletme varlıklarının kısa vadeli borçlarla finanse edilen bölümünü gösterir. Kısa vadeli yapıda 
tek kaynak türü olan KVYK, normalde bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar olduklarından, tüm 
varlıkların kısa vadeli borçlanma ile sağlanan kısmının bilinmesi önemlidir. Oran,  
KVYK/TA           (3) 
ile hesaplanır. KVYK, kısa vadeli yabancı kaynakları, TA ise toplam aktifleri ifade eder. 

2. 4. UVYK/ Toplam Aktifler 

Toplam aktiflerin UVYK ile finanse edilen kısmını ifade eder. Oran,  
UVYK/TA           (4) 
ile hesaplanır. Burada UVYK, uzun vadeli yabancı kaynakları, TA, toplam aktifleri ifade eder. 

2. 5. KVYK/ Toplam Yabancı Kaynaklar 

Bu oran tüm borçların ne kadar bir bölümünün kısa vadeli olduğunu gösteren bir orandır. Başka bir 
ifade ile, tüm borçların ne kadar bir bölümünün normal olarak bir yıl içinde ödeneceğini gösterir. Oran,  
KVYK/YK            (5) 
ile hesaplanır. KVYK, kısa vadeli yabancı kaynakları, YK ise toplam yabancı kaynakları ifade eder. 

2. 6. Duran Varlıklar / Devamlı Sermaye 

Duran varlıklar işletmede uzun süre kullanımı beklenen varlıklardır. Bu türdeki varlıkların bakımından 
yüne uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmesi, bilanço dengesi ve vade uyumu bakımından önemlidir. 
Uzun vadeli niteliğe sahip iki kaynak vardır: Özkaynaklar ve UVYK. İki kaynağın toplamı devamlı 
sermaye olarak isimlendirilir. Bu oran duran varlıkların ne kadar bölümünün uzun vadeli kaynaklarla 
finanse edildiğini gösterir.  

DV/DS             (6) 

ile hesaplanır. DV, duran varlıkları, DS, devamlı sermayeyi gösterir. 
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3. Literatür Araştırması   

Çakır ve Küçükkaplan (2012), çalışmalarında kaldıraç oranı ve cari oranın aktif karlılığıyla negatif 
korelasyona sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Birgili ve Düzer (2010), çalışmalarında çok çeşitli 
oranlarla firma değerini karşılaştırmışlardır. Firma değeri ile toplam yabancı kaynaklar/toplam aktifler 
ve KVYK/yabancı kaynaklar oranları ile firma değeri arasında negatif korelasyon belirlemişlerdir. 
Özaltın (2006), çalışmasında 2000-2003 dönemi İMKB 100 endeksinde yer alan üretim firmalarında 
KVYK/toplam pasif, UVYK/toplam pasif ve özlaynaklar/toplam pasif değişkenleri ile piyasa değeri 
arasında bir korelasyon olmadığını tespit ertmiştir. Altan ve Arkan (2011), İMKB’de işlem gören 127 
firma ile yaptıkları çalışmalarında mali yapının firma değerini etkilediği sonucuna varmışlardır. 

Şahin (2011), Avrupa Birliğinin KOBİ tanımına uygun ve İMKB’de işlem gören 18 firmaya yönelik 2006-
2010 dönemini kapsayan araştırmasında, diğer sonuçların yanı sıra, kaldıraç oranının özkaynak 
karlılığını artırıcı etkiye neden olduğunu belirlemiştir. Güler (2010), çalışmasında KOBİ’lerin 
büyüdükçe daha rahat yabancı kaynak bulabildiklerini, küçük ve orta boy işletmelerle büyük 
işletmelerin farklı kategorilerde değerlendirilmeleri gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca likidite 
oranları ile kaldıraç oranları arasında negatif bir ilişkinin varlığını tespit etmiştir. Huang ve Liu (2009), 
farklı iki büyüme modelini karşılaştırarak, finansal kaldıraç derecesi ve faaliyet kaldıraç derecesine 
dayanan sürdürülebilir bir büyüme modeli geliştirmişlerdir. Modelin avantaj ve dezavantajlarını ele 
alarak, büyüme oranının kaldıraç dereceleri ile doğru orantılı olduğunu belirlemişlerdir. Özdağlı (2009), 
finansal kaldıraç derecesi’nin yatırımlar üzerindeki etkisini açıklayabilmek için tamamlanmamış borç 
yapısına ilişkin bir model geliştirmiş ve özkaynak karlılığındaki farklılaşmanın nedenlerini analiz 
etmeye çalışmıştır. 

Aquino (2010), Filipin Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören işletmelerin, 1997-2008 arası finansal 
kaldıraç derecesi ve faaliyet kaldıraç derecelerini hesaplamıştır. Özellikle finansal kaldıraç derecesinde 
kullanılan NKO, HBK, ÖKK’nın finansal risk ölçümünde benzer sonuçları verdiğini vurgulamıştır. 
Amouzesh, Moeinfar, v.d. (2011), Tahran Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler üzerine 
yaptıkları araştırmalarında, işletme verimliliğinin ve finansmanda kullanılan kaynak türlerinin finansal 
kaldıraç derecesi ve faaliyet kaldıraç derecesi üzerine büyük etkileri olduğunu belirleyerek, 
sürdürülebilir büyümenin olmadığı durumlarda riskin arttığını tespit etmişlerdir.   

4. Uygulama 

Bist’de hisseleri işlem gören 17 metal ana sanayi işletmesinden verilerine ulaşılamayan veya kısmen 
ulaşılan 2 firma hariç, 15 firmanın finansal yapı oranları 2014-2017 yıllarını kapsayan dönem için yıllık 
olarak hesaplanmıştır. Gereken bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve ilgili firmaların 
internet sitelerinden sağlanmıştır. Hesaplamalar için Windows Excel programı kullanılmıştır. BİT metal 
ana sanayi işletmeleri tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1. BİST Metal Ana Sanayi İşletmeleri 

BİST Kodu Şirket Ünvanı 

BRSAN Borusan Mannesman Boru San. ve Tic. A. Ş. 

BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A. Ş. 

BURVA Burçelik Vana San. ve Tic. A. Ş. 

CELHA Çelik Halat ve Tel San. A. Ş. 

CEMAS Çemaş Döküm San. A. Ş. 

CEMTS Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A. Ş. 

CUSAN Çuhadaroğlu Metal San. ve Pazarlama A. Ş. 

DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mam. San. ve Tic. A. Ş. 

ERBOS Erbosan Erciyes Boru San. ve Tic. A. Ş. 

EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fab. T. A. Ş. 

ISDMR İskenderun Demir ve Çelik San. A. Ş. 

IZMDC İzmir Demir Çelik San. A. Ş. 

KRDMA,B,C Kardemir Karabük Demir Çel. San. ve Tic. A. Ş.  

SARKY Sarkuysan Elektolitik Bakır San. ve Tic. A. Ş. 

TUCLK Tuğçelik Al. ve Metal Mam. San. ve Tic. A. Ş. 

 

4. 1. Kaldıraç Oranı 

Metal ana sanayi işletmelerinin 2014-2017 için hesaplanan kaldıraç oranları tablo 2’de görülmektedir. 
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Tablo 2. 2014-2017 Kaldıraç Oranları 

Firma/Yıl 2014 2015 2016 2017 

BRSAN 0.63 0.60 0.55 0.56 

BURCE 0.66 0.43 0.47 0.55 

BURVA 0.80 0.59 0.64 0.65 

CELHA 0.65 0.69 0.73 0.72 

CEMAS 0.21 0.39 0.45 0.67 

CEMTS 0.16 0.23 0.29 0.35 

CUSAN 0.43 0.31 0.39 0.40 

DMSAS 0.53 0.58 0.81 0.83 

ERBOS 0.39 0.31 0.31 0.38 

EREGL 0.35 0.33 0.34 0.32 

İSDMR 0.30 0.26 0.29 0.20 

İZMDC 0.76 0.87 0.77 0.78 

KRDMA 0.56 0.54 0.60 0.65 

SARKY 0.62 0.62 0.66 0.70 

TUCLK 0.67 0.74 0.62 0.53 

Ortalama 0.51 0.50 0.53 0.55 

Maksimum 0.80 0.87 0.81 0.83 

Minimum 0.16 0.23 0.29 0.20 

Tablo incelendiğinde 2014-2017 sektör ortalamalarının sırasıyla %51, %50, %53 ve %55 olduğu 
görülecektir. İncelenen dönemde sektör, çok az bir farkla da olsa varlık finansmanında yabancı kaynak 
tercih etmektedir.  

4. 2. Finansman Oranı 

Firmanın mali bağımsızlık derecesini gösteren bir oran olduğundan bölüm 2. 2’ de bahsedilmişti. 
Oranın 1’den büyük olması finansman için yabancı kaynak yerine özkaynak tercih edildiğini 
göstermektedir. Finansman oranları tablo 3’de görülmektedir. 

Tablo 3. 2014-2017 Finansman Oranları  

Firma/Yıl 2014 2015 2016 2017 

BRSAN 0.59 0.66 0.53 0.78 

BURCE 0.51 1.34 1.11 0.80 

BURVA 0.25 0.71 0.55 0.53 

CELHA 0.53 0.44 0.36 0.40 

CEMAS 3.69 1.56 1.23 0.49 

CEMTS 5.27 3.31 2.48 1.82 

CUSAN 1.35 2.22 1.59 1.53 

DMSAS 0.88 0.71 0.23 0.20 

ERBOS 1.55 2.27 2.21 1.65 

EREGL 1.83 2.06 1.96 2.10 

İSDMR 2.31 2.90 2.45 2.57 

İZMDC 0.31 0.25 0.29 0.29 

KRDMA 0.80 0.84 0.65 0.55 

SARKY 0.61 0.60 0.52 0.43 

TUCLK 0.49 0.35 0.60 0.90 

Ortalama 1.40 1.35 1.12 1.00 

Maksimum 5.27 3.31 2.48 2.57 

Minimum 0.25 0.25 0.23 0.20 

Tablodan görüleceği üzere sektör ortalama finansman oranı 2014-2017 yılları arasında giderek 
azalmaktadır. Firmalar yabancı kaynak kullanımını tercih etmeye başlamışlardır. 

4. Sonuç 

BIST Tekstil sektörü işletmelerinin 2015-2017 yılları arasında finansal kaldıraç derecelerinin oldukça 
değişkenlik gösterdiği görülecektir. 2015 yılında sektör ortalama kaldıraç oranı yüzde -1,74 ortalama ile 
negatif değer almıştır. Bu durum sektör işletmelerinin ortalama olarak FVÖK’ndaki artış veya 
azalışların özkaynak karlılığına pozitif veya negatif bir etkide bulunmadığını ifade edebiliriz. FKD kar 
üzerindeki etkiyi ölçen bir oran olduğundan, zaten var olan zarara (yüzde -0,113) olumlu veya olumsuz 
bir etkisi olmayacaktır.  

2016 yılına gelindiğinde FKD ortalama yüzde 0,24 değerine ulaşmıştır. Bu oran, sektör firmalarının 
FVÖK’daki bir birim değişmenin özkaynak karlılığında yüzde 0,24 değişim yaratacağını, daha açık bir 
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ifade ile FVÖK’daki yüzde 10’luk değişimin, özkaynak karlılığını yüzde 2,4 etkileyeceğini ifade 
edebiliriz. 

Kaldıraç oranı 2017 yılında 3,34 olarak gerçekleştiğinden, benzer bir ifade ile FVÖK’daki bir birimlik 
değişimin özkaynak karlılığını yüzde 3,34 artırıp azaltabileceğini ifade edebiliriz. 

Bir başka sonuç olarak belirtmek gerekirse, tekstil sektörü firmalarının yabancı kaynak kullanımlarının 
fazla olduğunu, yüksek finansal risk taşıdıklarını ve özkaynak karlılık oranlarının ise düşük hatta 
negatif olduğu ifade edilebilir. 

Kaynakça 

Akgüç, Ö. (1998). Finansal Yönetim. İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Yay. No: 65 

Amouzesh, N., Moeinfer, Z., Mousavi, Z. (2011). Sustainable Growth Rate and Firm performance: 
Evidence from Iran Stock Exchange. International Journal of Business and Social Science. Sayı: 2, No: 23, 
Özel Sayı. Aralık 2011. PP: 249-255. 

Aquino, R. Q. (2010). Degrees of Operating and Financial Leverage of Philippine Firm: 1997-2008. 
cba.upd.edu.ph/docs/DF/1006_aquino.pdf. UP College of Business Administration, Discussing 
Papers. PP: 8-15 adresinden 11.07.2018 tarihinde elde edildi. 

Aydın, N., Başar, M., Coşkun, M. (2011). Finansal Yönetim (3. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.  

Bhatti, A. M., Majeed, K., Rehman, I. U., Khan, W. A. (2010). Affect of Leverage on Risk and Stock 
Returns: Evidence from Pakistani Companies. International Research Journal of Finance and Economics. 
Sayı: 58. PP: 32-49. 

Bolak, M. (1998). İşletme Finansı. İstanbul: Birsen Yayınevi. 

Darrat, A. F., Mukherjee, T. K. (1995). Inter-Industry Differences and the Impact of Operating and 
Financial Leverages on Eqity Risk. Review of Financial Economics. Sayı: 4. No: 2. PP: 141-155. 

Huang, R., Liu, G. (2009). Study on the Enterprise Sustainable Growth and the Leverage Mechanism. 
International Journal of Business and Management. Sayı: 4. No: 3. PP: 200-205. 

Lang, M., Malitz, I. (1985). Investment Patterns and Financial Leverage. 
http://www.nber.org/chapters/c11425. PP: 325-352 adresinden 13.07.2018 tarihinde elde edildi. 

Özdağlı, K. A. (2009). Financial Leverage, Corporate Investment and Stock Returns. http://www.mfa-
2010.com/papers/leverage-investment-returns.pdf PP: 1-30 adresinden 17.07.2018 tarihinde elde 
edildi. 

 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

405 

  

BİLDİRİ NO 155: ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TIBBİ SEKRETERLERİN 
EMPATİK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Dr. Aynur TORAMAN148 

Özet  

Sağlık hizmeti hayati değer taşır. Bu değer, sağlık alanında çalışanlar üzerindeki beklentileri ve 
sorumlulukları artırmaktadır. Hastanelerde hasta karşılama, kayıt yapma ve hastanın tanı tedavi 
aşamalarında yol gösteren tıbbi sekreterlerin empatik becerilerinin yüksek olması beklenmektedir. 
Araştırma, bir üniversite hastanesindeki tıbbi sekreterlerin empatik becerilerini değerlendirmek amacı 
ile tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini hastanede görev yapan toplam 118 
tıbbi sekreter oluşturmuştur. Araştırma süresince hastanede bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul 
eden toplam 98 kişi araştırma grubunu oluşturmuş, kontrol sorusu nedeniyle 18 kişinin formu iptal 
edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Dökmen ’in (1988) Empati Beceri Ölçeği B- Formu (EBÖ-B) 
kullanılmıştır. Değerlendirmede yüzdelik, Mann-Whitney U Test kullanılmıştır. Araştırma kapsamına 
alınan tıbbi sekreterlerin empatik beceri puan ortalaması 131,40 ± 20.4 bulunmuştur. Araştırmada, çok 
düşük ve çok yüksek empati düzeyine sahip katılımcının olmadığı tespit edilmiştir. Hastanede çalışan 
tıbbi sekreterlerin empati beceri düzeyinin çok yüksek olmaması merhamet yorgunluğu bakımından 
avantaj olabileceği kanısına varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Empatik beceri, hastane, tıbbi sekreter  

Evaluation of Empathic Skills of Medical Secretaries at University Hospital  

Abstract  

Health care carries vital value. This value increases expectations and responsibilities on health workers. 
Medical secretaries who guide patients during diagnosis, registration and patient diagnosis are 
expected to have high emphatic skills. The study was carried out descriptively to evaluate the empathic 
skills of medical secretaries in a university hospital. The research population consisted of 118 medical 
secretaries who work in hospitals. During the research in the hospital and agreed to participate in 
survey research group have created a total of 98 people, 18 people were canceled due to the form control 
questions. Data was collected using cast 'in (1988) Form B- empathy skill scale (ESS-B) were used. 
Percentage, Mann-Whitney U Test was used in the evaluation. empathic skills of medical secretaries 
received average scores in the study were found to 131.40 ± 20.4. In the study, it was determined that 
there were no participants with very low and very high empathy levels. It is concluded that the level of 
empathy skills of the medical secretaries working in the hospital is not very high and may be an 
advantage in terms of compassion fatigue.  

Key Words: Empathetic skill, hospital, medical secretary  

1. Giriş  

Empati ve etkili iletişim becerileri insan ilişkilerinde ve meslek hayatında ilişkileri kolaylaştırıcı bir rol 
oynamaktadır. İletişim iki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alış verişi, bir başka ifadeyle bilgi 
üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. İletişim süreci bir birim tarafından üretilen ve diğer birim 
için anlamlı olan ve onu etkileyen mesajlardan oluşmaktadır (Morgan, 1993:167). Empati ise kişilerarası 
ilişkilerde iletişimi kolaylaştıran bir unsurdur (Thomas ve ark., 2007:178). Empati, diğer kişinin 
duygusal durumunu anlamaktan kaynaklanan, diğer insana etkili şekilde karşılık vermek olarak 
tanımlanmaktadır (Eisenberg, 2000: 14). Kısacası kişinin kendini karşındakinin yerini koymak olarak 
ifade edilebilir. Bireyler belirli durumlara ilişkin farklı deneyimlere sahip oldukları ve dikkatlerinin 
odağına bağlı olarak aynı durumu farklı algılayabildikleri için beceride bireysel farklılıklar 
bulunmaktadır (Baston ve ark, 1987:19).  
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2. Kavramsal Çerçeve  

Günlük hayatta empati etkili iletişim için de önemli bir unsurdur. İnsan karşısındaki kişinin kendisini 
anladığını ve kendisiyle iletişim kurduğunu hissettiğinde anlaşıldığı ve kendisine önem verildiğini 
hisseder. Başkaları tarafından anlaşılmak ve önemsenmek insanı rahatlatır ve kendini iyi hissetmesini 
sağlar. Empatik beceri kişilerarası sağlıklı iletişim kurulmasında önemli bir role sahiptir (Yüksel, 
2004:342).  

Tıbbi sekreter, sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık hizmet sunumunun devamlılığı esası ile tıbbi iş 
ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten, randevu hizmetlerini ve hasta 
kabul işlemlerini yapan, hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutan, gerekli görülen belge ve raporları 
dosyalar, arşivleme ve hizmete sunma işlemlerini yürüten ve hastanın taburcu ve transfer işlemlerini 
yaparak kurumlar arası iletişimi sağlayan kişidir. Bu görevlerini yerine getirirken hasta ile iletişiminde 
empatik davranması beklenir. Empati, sadece kendisiyle empati kurulana yararlı olan bir etkinlik 
olmayıp, empatiyi kuran kişi için de önemlidir. Empati becerileri ve eğilimleri yüksek olan bu yüzden 
de diğer insanlara yardım eden kişilerin çevreleri tarafından sevilme ihtimalleri artar (Çarıkçı ve Atilla, 
2009:53).  

Empatik dinleme; diğer kişinin problemlerini, gereksinimlerini yansıtan bir ayna olarak hareket etme, 
diğer kişinin yaşamında kendi olmayı içerir. Diğer kişiyle konuşmayı teşvik eden geribildirim 
sorularına sahip olma ve dikkatli dinleme durumu keşfetme ve kişisel içgörü içerisinde problem 
çözebilmesi olarak tanımlanır (Rosenfeld ve Berko, 1990 Akt. Kapıkıran, 2000:70). Tıbbi sekreterler, 
empatik dinlemeyi de gerçekleştirmeli ve karşısındakinin ihtiyacını anlayabilmeli ve çözüme 
ulaşabilmelidir. Merhamet duygusu, sağlık alanında hizmet vereni insanı “insan” olarak görmesini 
sağlar. Böylesine önemli bir duygu olan merhametin sağlık alanında çalışanlarda merhamet 
yorgunluğuna dönüştüğünü tespit edilmiştir (Gök Atilla, 2015:304). Merhamet yorgunluğu “formal 
bakım vericinin hastaların yaşadığı acıya dayanamaması veya empati kurma becerisinin ve hastaya olan 
ilgisinin azalmasıdır. Ayrıca merhamet yorgunluğu ‘acı ya da ağrı çeken hastalarla ilgilenmenin 
sonucunda oluşan şiddetli keyifsizlik şeklinde de tanımlanmıştır (Aycock ve Boyle, 2009 akt, Şirin ve 
Aktaş, 2015:129). Atilla Gök’ün (2015:310) yaptığı çalışmada takdir edilmeme, hasta yakınlarının 
ilgisizliği ve hastalara yetişememe duygusunun da merhamet yorgunluğunun tetikleyici faktörleri 
arasında olduğu görülmüştür.  

3. Araştırmanın Yöntemi  

EBÖ, Dökmen (1988) tarafından geçerlilik güvenirliliği yapılan, bireyin empati kurma becerisini ölçmek 
amacıyla Aşamalı Empati Sınıflaması'na dayandırılarak geliştirilen ölçektir. EBÖ-B formunda, günlük 
yaşam ile ilgili kısa paragraflarla ifade edilmiş altı ayrı sorun ve bu sorunların her biri için birer cümlelik 
12 farklı tepki bulunmaktadır. Katılımcıdan, ölçekteki kısa paragraflarla ifade edilen 6 psikolojik 
sorunun her biri için dört empatik davranış cümlesini seçmesi istenir ve toplam 24 davranış cümlesi 
elde edilir. Seçilen her bir empatik cümleye belirtilen standart puanlara bakılarak puan verilir. Her 
sorunun altında verilen 12 davranıştan biri anlamsızdır. Bu maddeyi seçen katılımcının formu "ölçeği 
yeterince okumadan cevaplandırdığı" gerekçesiyle iptal edilmektedir. Ölçekten, toplam olarak en 
yüksek 219, en düşük 41 puan alınabilir ve yüksek puan yüksek empati becerisini gösterir (Dökmen, 
1988:176). Veriler SPSS bilgisayar paket programıyla analiz edilmiştir.  
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4. Bulgular  

Araştırmaya katılan tıbbi sekreterlerin demografik bilgileri Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1: Demografik Bilgiler 

Demografik Veriler  N % 

Cinsiyet  Kadın  68 85,0 

Erkek 12 15,0 
Total 80 100,0 

Yaş  18-30  36 45,0 

31-40 37 46,3 

41-50 7 8,8 
Total 80 100,0 

Mesleğini severek Yapanlar  69 86,3 

Mesleğini severek yapmayanlar  11 13,8 

Evli  54 67,5 

 

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere kadınların ve evli olanlarının oranlarının diğerlerine göre fazla olduğu 
görülmüştür. Yine araştırmaya katılanların işlerini severek yapanların sayısı 69’u (% 86,3) 
sevmeyenlerin sayısı ise 11 (% 13,8) kişidir.  

Araştırmaya katılan tıbbi sekreterlerin dağılımlarının normal dağılım eğrisine uygunluğu test edilmek 
için “Kolmogorov-Smirnov Test” normal dağılım testi yapılmış incelenen faktörlerin dağılımlarının 
normal olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle bu araştırmada non-parametrik istatistiksel yöntemler olan 
Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis kullanılmıştır. Yapılan araştırmada empatik beceri düzeylerinde 
cinsiyetler arası anlamlı bir fark bulunup bulunmadığını belirlemek için yapılan Mann Whitney-U testi 
sonuçlarına göre erkek ortalama puanlarının (=39,54) kadın ortalama puanlarından (=40,67) olduğu 
görülmüş ve p>.05 olduğundan cinsiyetler arası anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir.  

Kendini empatik bulma ve mesleğini severek yapma durumlarına göre empati ortalama - toplam 
puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak üzere yapılan Mann Whitney-U testi 
sonucunda p>.05 olduğundan grup ortalamaları arasında manidar bir farkın olmadığı anlaşılmıştır.  

Yapılan araştırmada empatik beceri düzeylerinde medeni durum bakımından gruplar arası anlamlı bir 
fark bulunup bulunmadığını belirlemek için yapılan Mann Whitney-U testi sonuçlarına göre p 
değerinin <.05 olduğu bu farkın evli olan bireylerin ortalama puanlarının (=38,15) evli olmayan 
bireylerin ortalama puanlarının (=45,38) yüksek olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir.  

Eğitim durumu ve hasta ile ilişkide güçlük yaşamak ile empati ortalama - toplam puanları arasında 
grup ortalamaları arasında, çalışma yılı ile empati ortalama - toplam puanları arasında grup 
ortalamaları arasında ve kardeş sayısı ile empati ortalama - toplam puanları arasında grup ortalamaları 
arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak üzere yapılan “KruskalWallis Test” sonucunda p>.05 
olduğundan anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmıştır.  

Bu bulgularla birlikte Atilla’nın 2007 yılında yaptığı araştırmadaki EBÖ Seviyelerine göre tıbbi 
sekreterlerin puanları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: EBÖ Seviyeleri 

 Sıklık Yüzdelik Geçerli Yüzdelik Toplam Yüzdelik 

Düşük 93-124  31 38,8 38,8 38,8 

Orta 125-156  41 51,3 51,3 90,0 

Yüksek 157-188  8 10,0 10,0 100,0 

Total  80 100,0 100,0  

 

5. Sonuç ve Tartışma  
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Bu araştırmada araştırılan cinsiyet, mesleği sevmek ve kendini empatik bulma durumları, gibi 
değişkenlerin tıbbi sekreterlerin empatik beceri düzeyleri bakımından bir farklılık oluşturmadığı 
görülmüştür. Araştırma sonuçları benzer araştırmalar ile paralellik göstermektedir (Çelik, 2008; Çarıkçı 
ve Atilla, 2009; Bulut ve Düşmez 2014; Özdemir ve ark., 2016).  

Mesleğini isteyerek seçenlerle istemeden seçenler arasında empati düzeyi açısından bir fark 
bulunamamıştır (p>0.05). Bunun nedeni, mesleğe istemeyerek başlayanların sonrasında mesleklerini 
sevmiş olabilecekleri ve hastalara yardım etmenin kendilerine mutluluk vermiş olabileceğidir.  

Eğitim durumu ile empati ortalama - toplam puanları arasında grup ortalamaları arasında manidar bir 
fark bulunmamıştır. Fakat iletişimi daha etkili kılacağı ve hasta ile tıbbi sekreter etkileşimini olumlu 
yönde etkileyebileceği düşünüldüğünden dolayı, empati eğitimlerinin yapılması ve eğitimin belli 
zaman aralıklarıyla hizmet içi kurslarla desteklenirse bu tür beceriler gelişime katkı sağlayacağı 
düşünülmüştür.  

Empatik beceri seviyelerinden olan “çok yüksek seviye” için 189-219 puanların alınmadığı tespit 
edilmiş ve tıbbi sekreterlerin bu seviyede olmamaları merhamet yorgunluğu açısından olumlu kabul 
edilmektedir. Merhamet yorgunluğu yaşayan kişilerin hastalarla iletişim esnasında isteksiz, sinirli, 
duygusal manada mutsuz ve hastalara karşı duyarsızlaşabileceğidir. Merhamet yorgunluğu açısından 
tıbbi sekreterlerin yaptıkları işlerde acıma duygusunu dengeleyebilmekte oldukları kanısına varılmıştır. 
Ancak empatik davranış olmadan da insancıl bir ilişki kurulamaz. Unutulmamalıdır ki, hastalar sağlık 
çalışanlarına sağlıklarını emanet etmektedirler. Bu yüzden hastane yönetimlerinin güncel tedavi 
yaklaşımlarını yakından takip ederek hem iç hem de dış müşterileri yani sağlık çalışanları ve hastaları 
hizmet içi eğitim, kurs, seminer vs. gibi etkinliklerle bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirme 
süreci aynı zamanda sağlık hizmeti kullanıcı ve alıcıları arasında empatiyi de arttıracak ve ortaya 
çıkacak çatışmaların azalmasına yardımcı olacaktır.  

Bu araştırmanın en önemli sınırlılığı; yalnızca bir üniversite hastanesindeki tıbbi sekreterlerle sınırlı bir 
örneklem üzerinde yapılmasıdır. Araştırmanın güçlü yanı ise; tıbbi sekreterler üzerinde empatik 
beceriyi inceleyen bu araştırma ile literatüre katkı sağlanmıştır. Kamu, üniversite ve özel hastanelerde 
tıbbi sekreter olarak çalışanların empatik düzeylerinin karşılaştırılması ve empati düzeyi ile ilişkili 
faktörlerin ortaya konması hakkında daha etraflı çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmüştür.  
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BİLDİRİ NO 160: KREDİ DERECELENDİRME NOT AÇIKLAMALARININ 
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE AİT CDS’LER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Umut Burak GEYİKÇİ149 

ÖZET 

Çalışma MSCI’de yer alan  13 gelişmekte olan ülkeye ait veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kredi not 
açıklamalarının CDS’ler üzerindeki etkilerinin ölçülmesinin amaçlandığı çalışmada 2005-2018 dönemi 
incelenmiştir. 2005 – 2018 yılları arasında “-45, 0”, “-7, 0”, “0, +1” “+2, +7” ve “+8, +45” olay pencereleri 
incelenmiş, düşen not açıklamalarında olay gününün 2 gün ve 3 gün öncesinde anormal getirilerde 
anlamlı bir farklılık olduğu, artan not açıklamalarında özellikle olaydan önceki (-45, 0) olay 
penceresinde %10 anlamlılık düzeyinde ve olay anı da (0, +1) %1 anlamlılık düzeyinde farklı anormal 
getiriler gözlemlenmiştir. Sonrasında 2007 – 2010 arası kriz dönemi ve 2011-2014 kriz sonrası dönem 
olarak ikiye ayrılarak analiz tekrar edilmiştir. Kriz döneminde, düşen notlar olay gününün  öncesi ve 
sonrasında belirlenen olay pencerelerinde herhangi bir anormal getiriye sahip değildir. Not artışlarında 
ise olay günü %1 anlamlılık düzeyinde  %-0,23’lük bir negatif anormal getiri ile (+8, +45) günleri 
arasındaki olay penceresinde %10 anlamlılık düzeyinde %4,45’lik bir anormal getiri gözlemlenmiştir. 
Kriz dönemi sonrasında yapılan incelemede, (-45, 0) olay penceresinde %10 anlamlılık düzeyinde 
%11’lik bir anormal getiri söz konusuyken, yükselen notlar (-45, 0) olay penceresinde %1 anlamlılık 
düzeyinde -6’lık bir anormal getiri, (-7, 0) olay penceresinde %10 anlamlılık düzeyinde -%2,7’lik bir 
anormal getiri, ve (0, +1) olay penceresinde ise %10 anlamlılık düzeyinde -% 1’lin bir anormal getiri 
gözlemlenmiştir. 

THE EFFECTS OF SOVEREIGN CREDIT RATING ANNOUNCEMENTS ON THE CDS INDEX 
OF EMERGING MARKETS 

ABSTRACT 

The study was carried out on the data of 13 developing countries in MSCI. The aim of the study was to 
measure the impact of credit note disclosures on CDSs. Between the years 2005 - 2018 (-45, 0), (-7, 0), (0, 
+1) (+2, +7) and (+8, +45) event windows have been examined. There is a significant difference was 
observed in abnormal returns for 2 days and 3 days prior to the event day in the decreasing rating 
announcements. In the increasing rating announcements, different abnormal returns were observed at 
the 10% significance level in the event window (-45, 0) before the event and at the 1% significance level 
at the moment of the event (0, +1). Afterwards, the analysis was repeated. In the analysis; between 2007 
and 2010 was accepted as a crisis period and 2011-2014 was accepted as the post-crisis period. In the 
crisis period, the falling notes didn't not have any abnormal returns in the event windows determined 
before and after the event day. In the rising rating announcements; on the event day a negative abnormal 
return of -0,23% at the% 1 significance level and in the event window between the days of (+8, +45) 
abnormal return of % 4,45 at the 10% significance level was observed. In the evaluation made after the 
crisis period, in the falling rating announcements, in the event window of (-45, 0) there was an abnormal 
return of 11% at the 10% significance level. In the rising rating announcements; in the event window (-
45, 0), - 0,6% abnormal return was observed at the level of 1% significance, in the event window (-7, 0), 
2.7% abnormal return was observed at the level of 10% significance and in the event window (0, +1), 1% 
abnormal return was observed at the level of 10% significance. 

 

INTRODUCTION 

Özellikle son yirmi yıldır Kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş oldukları ülke notları, ülkelerin 
borçlanma maliyetini belirleyen CDS’ler üzerinde oldukça önemli etki yaratmaktadırlar. Son çalışmalar 
göstermektedir ki, ülke kredi notları özellikle gelişmekte olan ülkelerde borçlanma maliyetlerinin en 
önemli ölçüsü olduğu için hisse piyasaları ve tahvil piyasalarında büyük etkiye sahiptirler.  

Bu çalışma ülke kredi not açıklamalarının MSCİ gelişmekte olan ülkeler endeksinde yer alan ülkeler 
üzerindeki finansal etkisini ölçmeyi amaçlamıştır. Çalışmanın ilk bölümünde olumsuz ve olumlu not 
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açıklamalarının gelişmekte olan ülkeler üzerindeki 2005-2018 dönemi arası etkileri ölçülmeye 
çalışılmıştır. İkinci bölümde 2007– 2010 arası kriz dönemi ve 2011-2014 arası ise kriz sonrası dönem  
olarak ikiye ayrılarak analiz tekrarlanmıştır. Bu şekilde ülke kredi notlarının kriz dönemlerindeki etkisi 
gözlemlenmeye çalışılmıştır.  

Çalışma literatüre farklı katkıları olacaktır. (i) Pek çok diğer çalışma gelişmekte olan ülkelerdeki reyting 
açıklamalarının gelişmekte olan ülkelere katkısını ölçerken bu çalışma kriz dönemi ve sonrasını ölçmeye 
çalışmaktadır.  (ii) Böninghausen ve Zabel (2015), önceki çalışmalarda gerçekleştirilen event study 
çalışmalarınını karşılaştırılabilir olmadığını çünkü genellikle benzer özellikteki ülke ve coğrafyalarla ve 
homojen örneklerle çalışılmadığını belirtmişler, sonrasında Drago ve Gallo (2016) sorunun çözümü için 
Eorozone da çalışmayı tekrarlamışlardır. Ancak bu çalışmada da coğrafi yakınlık göz önünde 
bulundurulmuş ancak ekonomik benzerlik ve farklı ekonomik şartlar üzerinde durulmamıştır.  Bu 
çalışma da ise benzer ekonomik özellik gösteren özellikle 2008 krizinden önemli ölçüde etkilenen 
gelişmekte olan ülkeler inceleme konusu yapılmıştır.  

Literatürde ülke derecelendirme notlarının tahvil ve hisse piyasaları üzerine olan etkilerini ölçen pek 
çok çalışmalar mevcuttur bunlardan bazıları (Hand vd.; 1992, Vassalou ve Xing; 2003, Gande ve Parsey; 
2005). Bunlardan Ismailescu ve Kazemi (2010), olumlu açıklamaların, olay günü etrafındaki 2 günlük 
dönemde CDS’ler üzeri de önemli bir etkiye sahip olduğunu, diğer yandan CDS’lerin olumsuz olayları 
önceden beklediği ve bu nedenle CDS’lerdeki olumsuz değişimlerin gelecekteki not düşüşlerinin 
tahmininde kullanılabileceğini belirtmişlerdir.  

Materyal ve Metot 

Veri seti MSCİ Gelişmekte olan ülkeler endeksinde yer alan 13 ülkeye ait CDS spreadlerden oluşmuştur. 
Veriler Bloomberg’den çekilmiştir. Veri seti Amerikan Doları bazında günlük CDS verilerinden 
oluşmuştur. CDS’lerde 1 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık vadelere göre çeşitli ayrımlar olmakla birlikte en likit 
olanları 5 yıllık vadedekilerdir (Eichengreen vd.; 2012, Ballester ve Gonzales-Urteaga; 2017). Çalışma 
22/06/2005 ile 30/06/2018 arasındaki 13 yıllık dönemi kapsayarak çoğu benzer çalışmaya göre daha 
uzun bir süreci içermiş ve MSCİ Gelişmiş Ülkeler Endeksinde yer alan Türkiye, Meksika, Brezilya, Şili, 
Güney Afrika, Rusya, Endonezya, Kore, Malezya, Peru, Filipinler, Tayland ve Kolombiya’dan oluşan 
13 ülkeyi kapsamıştır. Dolayısıyla veri seti 3.465 gün boyunca 45.045 günlük panel gözlemiyle 
oluşturulmuştur. 

İnceleme kapsamındaki her bir ülkeye ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1, günlük CDS değerlerinin 
dağılımları (panel A) ve tüm CDS’lerin ortalama dağılımları (panel B)’de gösterilmiştir. Ortalama 
spreadlar en düşük Şili için 76,94, en yüksek Türkiye için 221,66 olarak ölçülmüş diğer ülkeler bu ikisi 
arasında değişmektedir. Gözlem döneminde CDS’lerde 2008 yılında önemli bir artış 
gözlemlenmektedir. 

Çalışma kapsamında derecelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu ülke notlarının, ülkelerin 
borçlanma maliyetini etkileyen CDS’ler üzerindeki etkisi ölçülürken, Dünyadaki en önemli 3 
derecelendirme şirketi olan,  S&P, Fitch ve Moody’s’e (Ismailescu ve Kazemi; 2010, Tahmoorespour 
vd.;2018) ait tarihsel notlar çalışmada kullanılmıştır. İncelenen notlar artışlar ve azalışlar şeklinde 
gruplandırılarak iki temel bölümde incelenmiştir. 
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Tablo 1. Günlük CDS Marjlarının Dağılımı 

Bu tablo 5-yıllık CDS Marjlarının 22/06/2005 ile 30/06/2018 tarihleri arasındaki 14 gelişmekte olan 
ülkeye ait tanımlayıcı istatistiklerini göstermektedir. 

  Ortalama St.Sapma Min Maks. 

Brezilya 189,30 92,58 61,50 586,86 
Şili 76,94 45,20 12,50 318,33 
Kolombiya 154,03 66,67 64,70 598,66 
Endonezya 196,47 113,99 76,92 1248,35 
Kore 83,16 71,49 13,75 674,88 
Malezya 98,31 55,38 12,35 491,59 
Meksika 122,28 64,85 28,17 601,21 
Peru 136,21 61,12 59,66 586,28 
Filipinler 155,36 86,36 51,87 824,78 
Rusya 197,74 140,96 36,88 1113,38 
Güney Afrika 171,29 87,65 24,57 663,33 
Tayland 101,10 54,34 25,36 489,56 
Türkiye 221,66 75,55 110,95 831,31 
CDS Endeks 135,99 60,81 48,67 640,67 

 

Çalışma kapsamında 22/06/2005 ile 30/06/2018 tarihleri arasında 13 ülkeye ait toplamda 311 derece 
notu incelenmiştir Tablo 3. Bunların 51’i düşüş, 84’ü artış göstermiş, 174’ü de sabit kalmıştır. Diğer 
yandan görünümleri itibariyle, 77 negatif, 85 pozitif, 149 stabil ve 2 adedi de izlemede şeklinedir.  
Bunların arasından inceleme dönemi boyunca Malezya’nın notu hiç değişmemiştir. Filipinler ve 
Peru’nun notu hiç düşmemiş, Tayland’ın görünümü hiç pozitif olarak açıklanmamıştır.  

 

A Gelişmekte Olan Ülkeler CDS Spreadlarının Günlük Dağılımları 
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B. Gelişmekte Olan Ülkeler Ortalama Spreadi 

 

Çalışmada reyting notları kullanılan kuruluşlara ait not karşılaştırmaları ve anlamları Tablo 2’de 
verilmiştir. İncelenen gelişmekte olan ülkelere ait notlar büyük oranda A ile C arasında değişiklik 
göstermektedir.  
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Tablo 2. S&P, Fitch ve Moody’s Rating Kategorileri 

S&P Moody's Fitch Anlamı 

AAA Aaa AAA Mükemmel 

AA+ Aa1 AA+ 

Üst Derece AA Aa2 AA 

AA- Aa3 AA- 

A+ A1 A+ 

Üst Orta Derece A A2 A 

A- A3 A- 

BBB+ Baa1 BBB+ 

Alt Orta Derece BBB Baa2 BBB 

BBB- Baa3 BBB- 

BB+ Ba1 BB+ Yatırım Yapılamaz Derece 
BB Ba2 BB Spekülatif 
BB- Ba3 BB-   

B+ B1 B+ 

Oldukça Spekülatif B B2 B 

B- B3 B- 

CCC+ Caa1 

CCC Aşırı Riskli 

CCC Caa2 

CCC- Caa3 

CC Ca 

C C 

D 

/ DDD 

Batık / DD 

  D 

 

Tablo 3. Kredi Derecelendirme Notlarının Dağılımı 

  Artış Düşüş Sabit Genel Toplam 

BREZİLYA 11 13 16 40 

TÜRKİYE 7 8 22 37 

RUSYA 4 8 24 36 

G. AFRİKA 1 10 19 30 

ENDONEZYA 12 2 14 28 

KOLOMBİYA 7 3 15 25 

FİLİPİNLER 12   11 23 

PERU 13   9 22 

ŞİLİ 6 3 10 19 

MEKSİKA 5 2 10 17 

KORE 7 1 8 16 

THAI 1 1 8 10 

MALEZYA     8 8 

Genel Toplam 86 51 174 311 
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METODOLOJİ 

Çalışmada Kothari ve Warner (1997),  Finnerty vd (2013), Ballester ve Gonzales-Urteaga (2016) da 
uygulandığı gibi; MacKinlay (1997) Event Study metodolojisi uygulanmıştır. Özellikle ülkelerin farklı 
derece notları karşısındaki AAR ve CAAR’ları hesaplanmıştır. Kredi derece not açıklamalarının 
ülkelerin CDS’lerine olan etkilerini ölçmekteki amaç; düşen veya yükselen kredi derece not 
açıklamalarının CDS’ler üzerinde kısa vadede etkili olup olmadığının anlaşılmasıdır. Çalışmada olay 
(event) derecelendirme notlarıdır.  Çalışmada t0 etrafında 4 olay tanımlanmıştır. Etkinlik pencerelerini, 
etkinlik tarihinden önceki veya sonraki iş günlerinin sayısını gösteren [t1, t2] olarak belirtiriz. 
Dolayısıyla t1 ve t2, gözlenen olay penceresine bağlı olarak negatif veya pozitif olabilir. Reyting 
açıklamaları piyasalar tarafından önceden satın alınmış olabilir veya geç kalmış bir piyasa tepkisi olmuş 
olabilir bu nedenler dolayısıyla piyasa trendlerini olaydan önceki günlerde olay anında ve olaydan 
sonraki günlerde analize dahil edilmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşları 90 gün içerisindeki yeni 
bilgilerden hareket etmeye başlasalar da, literatürde olaydan önceki 45 gün ve öncesinden elde edilmiş 
anlamlı bir anormal getiriye rastlanmamıştır Drago ve Gallo (2016), Ballester ve Gonzalez-Urteaga 
(2016), Baum vd. (2016). Bu nedenle belirlenen 5 olay penceresi şunlardır: [-45, 0], [-7, 0], [0, +1], [+2, 7], 
[+8, 45]. CDS’leri etkileyebilecek diğer olası olayların etkisini önleyebilmek maksadıyla zaman 
aralıklarının daha fazla genişletilmesi uygun görülmemiştir. 

Çalışmada gerçekleştirilen ilk analizde, ülkeler herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan sadece not artışları 
ve azalışları bazında bir analize tabi tutulmamışlardır. Bu şekilde kriz dönemi öncesi veya sonrasında 
ülkelerin artan veya düşen kredi notlarına verdikleri tepkinin simetrik olup olmadığı anlaşılmaya 
çalışılacaktır. İkinci olarak kriz dönemini temsilen 2007-2010 ve kriz sonrası dönemi temsilen 2011-2014 
arasında ülkelerin artan ve azalan derece notlarına nasıl tepkiler verdiği ölçülmüştür.  Son olarak da 
bölgesel olarak kredi derece notlarının sınır etkilerinin olup olmadığını ölçebilmek maksadıyla analizler 
tekrarlanmıştır. Analizde önceki Drago ve Gallo(2016) çalışmalarına benzer şekilde, ancak olay 
penceresinin -45’den başlaması nedeniyle, tahmin penceresi (-270, -45) şeklinde kullanılmıştır150.  

Anormal getiriler (AR) şu şekilde hesaplanmıştır.  

ARit= Rit – (αi + βiRmt) 

Denklemde ARİt ; i ülkesinin t gündeki anormal CDS getirisini ifade etmektedir; Rit ; i ülkesinin t gündeki 
gözlemlenen CDS’ini ifade etmektedir. Rmt ; m endeksi için t gündeki gözlemlenen CDS getirilerini ifade 
etmektedir; (αi + βiRmt) market modelindeki her bir olay için beklenen CDS tahminlerini ifade 
etmektedir.  

İkinci kısımda (Drago ve Galllogo (2016)’da olduğu gibi ortalama anormal getiriler (AAR) 
hesaplanmıştır. Günlük ortalama anormal getiriler her bir olay penceresi için artan ve düşen not 
açıklamaları ayırımında ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Üçüncü aşamada ise yine (AAR) ve (CAAR) her bir olay penceresi için artan ve düşen notlar ayrımında 
kriz öncesi (2007-2010) ve kriz sonrası (2011-2014) dönemleri için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  

Ayrıca bulunan her bir sonuca ilişkin güvenilirliğin ölçülmesinde t testleri de kullanılmıştır.  

 

SONUÇLAR 

Düşen Reyting Açıklamalarının CDS’ler Üzerindeki Etkileri 

Tablo 4’de her bir olay penceresine ait günlük CAAR’ların düşen not açıklamalarının etkileri ve 
anlamlılık  dereceleri gösterilmiştir.  Beş farklı olay penceresi ile yapılan analiz neticesinde özellikle 
olaydan önceki 45 gün ve 7 gün %5 anlamlılık düzeyinde farklı anormal getiriler sağlamıştır.   

Tablo 4 Düşen derecelendirme notlarına ait CAAR’lar. 

Pencere Düşen notlar (n=59)       

                                                        
150 Tahmin penceresi (-270, -90) ve (-180, -45) şekillerinde de denenmiş ancak elde edilen sonuçlar arasında anlamlı bir farka 
rastlanmamıştır.  
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  [-45, 0] [-7, 0] [0, +1] [+2, +7] [+8, +45] 

CAAR (%) 0,1221 0,0235 0,0027 -0,008 -0,0497 

t-test (2,0321)** (2,0476)** (0,4962) (-0,9486) (-1,5488) 

**%5 anlamlılık düzeyinde 

Olay anına yakınlık açısında günlerin etkilerini ölçebilmek amacıyla bir de AAR’larına bakılması 
gerektiği düşünülmüştür. Bu şekilde olaydan tam olarak kaç gün önce anlamlı bir anormal getiri olup 
olmadığı kolayca tespit edilebilecektir. Tablo 5 düşen derece notu açıklamalarını göstermektedir. 
Tabloda olay gününün 2 gün öncesinde %1 ve ve 3 gün öncesinde ise % 0,7’lik bir anormal getirilerde 
anlamlı bir farklılık olduğu göze çarpmaktadır. Benzer durum olay gününden yedi gün sonrası için de 
geçerlidir. Ekte verilmiş olan [-45, -8 ve +8, +45] günler açısından sadece +12. Günde %10 anlamlılık 
düzeyinde ortalama anormal getiri gözlemlenmiştir. 

Tablo 5 Düşen derecelendirme notlarına ilişkin günlük (AAR)’lar151.  

  Düşen notlar (n=59)           

Pencere [-7] [-6] [-5] [-4] [-3] [-2] [-1] [0] 

AAR 
(%) 0,0062 -0,0026 -0,0025 0,0028 0,0071 0,0105 0,0039 -0,0019 

t-test (1,4383) 
(-
0,7839) (-0,7256) (0,9853) (1,9679)** (2,1126)** (1,0283) (-0,5062) 

                  

Pencere [0] [+1] [+2] [+3] [+4] [+5] [+6] [+7] 

AAR 
(%) -0,0019 0,0046 -0,0015 -0,0073 -0,0045 -0,0015 0,0002 0,0067 

t-test 
(-
0,5062) (1,2179) (-0,3828) (-1,6257) (-1,2712) (-0,5014) (0,079) (2,5242)** 

**%5 anlamlılık düzeyinde 

Artan Reyting Açıklamalarının CDS’ler Üzerindeki Etkileri 

Tablo 6’da her bir olay penceresine ait günlük CAAR’ların artan not açıklamalarının etkileri ve 
anlamlılık  dereceleri gösterilmiştir.  Beş farklı olay penceresi ile yapılan analiz neticesinde özellikle 
olaydan önceki 45 gün %10 anlamlılık düzeyinde ve olay anı da (0, +1) %1 anlamlılık düzeyinde farklı 
anormal getiriler sağlamıştır. Olaydan önceki 45 gün içerisinde %-0,37’lik biz azalma söz konusudur. 
Olay gününde ise %-1,82’lik bir azalma söz konusudur. Normalde derece notundaki artışın olumlu 
yansıma göstermesi beklenirken inceleme kapsamındaki firmalarda olumsuz yansımaları olmuştur. 

Tablo 6 Artan derecelendirme notlarına ait CAAR’lar. 

  Artan notlar (n=73)       

Pencere [-45, 0] [-7, 0] [0, +1] [+2, +7] [+8, +45] 

CAAR 
(%) -0,0369 -0,0191 -0,0182 0,0116 0,0202 

t-test (-1,8803)*** (-1,5278) (-3,8372)* (1,6111) (0,81) 

*%1, ***%10 anlamlılık düzeyinde 

Analize birikimli toplamlardan bakmanın yanında günlük getirilerin de önemli olduğu 
düşünülmektedir. Bu amaçla olay gününden 45 gün öncesi ve 45 gün sonrası tek tek ortalama anormal 
getiriler yönünden incelenmiştir. İnceleme neticesinde olay anında %-1,05’lik bir negatif getiri, olaydan 
1 gün sonrasında %-0,78’lik bir negatif getiri ve 6 gün sonrasında da %0,5’lik bir olumlu getiri 
gözlenmiştir.  
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Tablo 7 Artan derecelendirme notlarına ilişkin günlük AAR’lar152 

  Artan notlar (n=73)             

Pencere [-7] [-6] [-5] [-4] [-3] [-2] [-1] [0] 

AAR (%) -0,0046 -0,0012 0,001 0,001 0,0017 0,0001 -0,0018 -0,0105 

t-test (-1,6804)*** (-0,412) (0,3371) (0,4424) (0,5402) (0,0404) (-0,5459) (-3,0373)* 

                  

Pencere [0] [+1] [+2] [+3] [+4] [+5] [+6] [+7] 

AAR (%) -0,0105 -0,0078 NA 0,0043 -0,0004 0,0042 0,0052 -0,0004 

t-test (-3,0373)* (-2,491)** NA (0,9562) (-0,129) (1,3819) (1,8663)*** (-0,1361) 

*%1, ***%10 anlamlılık düzeyinde 

Şu ana kadar gerçekleştirilen analizlerde 2005 – 2013 yılları arasında 13 ülkeye ait açıklanan tüm notlar 
artış ve azalış düzeyinde incelenmiştir. Bahsedilen periyot Grafik B, gelişmekte olan ülkeler speadinden 
de açıkça anlaşılacağı gibi kriz dönemleri ve normal dönemleri birlikte içermektedir. Ülkelerin 
krizlerden etkilenme düzeylerinin farklı olabileceği dikkate alınarak,2007-2010 arası kriz dönemi ve 
2011-2014 arası krizsiz dönem olarak iki kısımda tekrar incelenmiştir.  

Kriz döneminde artan ve şen notlar çerçevesinde tekrar incelenen serilere ilişkin sonuçlar aşağıda 
verilmiştir.  

Kriz Dönemi (2007-2010) Artan ve Düşen Not Açıklamalarının CDS’ler Üzerindeki Etkileri 

Tablo 8’de kriz dönemi olarak tanımlanan 2007-2010 döneminde artış ve azalış göstermiş notlara ilişkin 
CAAR’lar gösterilmektedir. Tabloya göre düşen notlar olay gününün  öncesi ve sonrasında belirlenen 
olay pencerelerinde herhangi bir anormal getiriye sahip değildir. Not artışlarında ise olay günü %1 
anlamlılık düzeyinde  %-0,23’lük bir negatif anormal getiri ile (+8, +45) günleri arasındaki olay 
penceresinde %10 anlamlılık düzeyinde %4,45’lik bir anormal getiri gözlemlenmiştir.  

Tablo 8 Kriz Döneminde Artan ve Düşen Derecelendirme Notlarına İlişkin (CAAR)’lar 

  Düşen notlar (n=6)       Artan notlar (n=32)       

Pencere [-45, 0] [-7, 0] [0, +1] [+2, +7] [+8, +45]   [-45, 0] [-7, 0] [0, +1] [+2, +7] [+8, +45] 

CAAR (%) 0,0081 0,0046 -0,0199 -0,0128 -0,0424   -0,0183 -0,0171 -0,023 0,0139 0,0445 

t-test (0,0997) (0,1215) (-0,8701) (-0,4872) (-0,9349)   (0,1966) (-0,3449) (-2,7495)* (1,0967) (1,7999)*** 

*%1, ***%10 anlamlılık düzeyinde 

Birikimli toplamlar üzerinde geçekleştirilen analizlerden daha hassas bir ölçüm olarak ortalama 
anormal getirilere baktığımızda, Tablo 9’de düşen not açıklamalarında, olay gününden 3 gün önce %5 
anlamlılık düzeyinde %1,88’lik anormal getiri, olay anından 4 gün sonra da %1 anlamlılık düzeyinde 
%-1,53’lük bir negatif anormal getiri gözlenmiştir. Tablo 8’de tespit edilen (+8, +45) günleri arası olay 
penceresinde olay anından 26. ve 35. gün sonraki ortalama anormal getirilerde sırasıyla %5 anlamlılık 
düzeyinde %-0,87’lik bir azalma ve %1 anlamlılık düzeyinde %1,14’lük yükselme gözlenmiştir. Artan 
not açıklamalarına bakıldığında olay gününden 7 gün öncesinde %5 anlamlılık düzeyinde -%0,9’luk bir 
anormal getiri, olay günü %5 anlamlılık düzeyinde -%1’lik anormal getiri ve olay gününden bir gün 
sonrasında %5 anlamlılık düzeyinde -%0,8’lik anormal getiri, olaydan 6 gün sonrasında %5 anlamlılık 
düzeyinde %0,7 düzeyinde anormal getiri sağlamıştır.  
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Tablo 9 Kriz Döneminde Artan ve Düşen Derecelendirme Notlarına İlişkin (AAR)’lar 

  Düşen notlar (n=6)             

Pencere [-7] [-6] [-5] [-4] [-3] [-2] [-1] [0] 

AAR 
(%) -0,0034 -0,0058 -0,0002 -0,0003 0,0188 -0,0029 0,0033 -0,0047 

t-test (-0,3557) (-0,4716) (-0,0126) 
(-
0,0225) (2,4912)** (-0,2089) (0,4547) (-0,4484) 

                  

Pencere [0] [+1] [+2] [+3] [+4] [+5] [+6] [+7] 

AAR 
(%) -0,0047 -0,0152 0,0092 -0,002 -0,0153 -0,0044 -0,0056 0,0052 

t-test (-0,4484) (-1,0782) (0,9683) (-0,119) (-2,6019)* (-0,5609) (-1,0018) (1,0077) 

  Artan notlar (n=6)             

Pencere [-7] [-6] [-5] [-4] [-3] [-2] [-1] [0] 

AAR 
(%) -0,0093 0,0008 0,0056 0,0002 0,0045 0,0005 0,0042 -0,0114 

t-test (-1,752)*** (0,2198)  (1,3021) 
 
(0,0596) 

(0,9069)  (0,1417)  (0,7763) (-2,0747)* 

                  

Pencere [0] [+1] [+2] [+3] [+4] [+5] [+6] [+7] 

AAR 
(%) -0,0114 -0,0087 0,0017 0,005 -0,0028 -0,0002 0,007 0,0025 

t-test (-2,0747)* (-2,3476)* (0,2092) (0,8922) (-0,6554) 
(-
0,0737) 

(1,9706)** (0,5543) 

*%1 anlamlılık düzeyinde 
 
Kriz Dönemi Sonrası (2011-2014) Artan ve Düşen Not Açıklamalarının CDS’ler Üzerindeki Etkileri 
Tablo 10’da kriz dönemi sonrası olarak tanımlanan 2011-2014 döneminde artış ve azalış göstermiş 
notlara ilişkin CAAR’lar gösterilmektedir. Tabloya göre düşen notlar olay gününün öncesi ve 
sonrasında belirlenen olay pencerelerinden (-45, 0) olay penceresinde %10 anlamlılık düzeyinde %11’lik 
bir anormal getiri söz konusuyken, yükselen notlar (-45, 0) olay penceresinde %1 anlamlılık düzeyinde 
-6’lık bir anormal getiri, (-7, 0) olay penceresinde %10 anlamlılık düzeyinde -%2,7’lik bir anormal getiri, 
ve (0, +1) olay penceresinde ise %10 anlamlılık düzeyinde -% 1’lin bir anormal getiri gözlemlenmiştir. 
 
Tablo 10 Kriz Sonrasında Artan ve Düşen Derecelendirme Notlarına İlişkin (CAAR)’lar 

  Düşen notlar (n=6)       
Artan notlar 
(n=32) 

      

Pencere [-45, 0] [-7, 0] [0, +1] [+2, +7] 
[+8, 
+45] 

  [-45, 0] [-7, 0] [0, +1] 
[+2, 
+7] 

[+8, 
+45] 

CAAR 
(%) 0,1142 0,0317 -0,01 0,0099 -0,0749 

  
-0,0614 -0,0277 -0,012 0,0054 -0,0266 

t-test (1,722)*** (1,354) 
(-
0,8891) 

(0,4402) 
(-
0,6986) 

  
(-
3,476)* 

(-
1,8788)*** 

(-
2,1552)*** 

(0,386) 
(-
0,6478) 

 
Birikimli toplamlar üzerinde geçekleştirilen analizlerden daha hassas bir ölçüm olarak ortalama 
anormal getirilere baktığımızda, Tablo 11’de düşen not açıklamalarından, olay gününden 7gün 
öncesinde %10 anlamlılık düzeyinde %2’lik, 1 gün öncesinde %0,9’luk anormal getiri sağlarken, olay 
gününden 2 gün sonrasında %1 anlamlılık düzeyinde -%2’lik, dört gün sonrasında %10 anlamlılık 
düzeyinde %0,9  ve altı gün sonrasında %10 anlamlılık düzeyinde %1 anormal getiri sağlamıştır. Artan 
not açıklamalarında ise olay gününden 5 gün sonra %10 anlamlılık düzeyinde %1 anormal getiri 
sağlamıştır.   
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Tablo 11 Kriz Sonrasında Artan ve Düşen Derecelendirme Notlarına İlişkin (AAR)’lar 

  Düşen notlar (n=6)             

Pencere [-7] [-6] [-5] [-4] [-3] [-2] [-1] [0] 

AAR 
(%) 0,02 -0,0052 0,0043 -0,0045 0,0034 0,0028 0,0094 0,0014 

t-test (1,8431)*** (-0,6354) (0,276) (-0,6089) (0,4248) (0,2028) (1,9075)*** (0,1379) 

                  

Pencere [0] [+1] [+2] [+3] [+4] [+5] [+6] [+7] 

AAR 
(%) 0,0014 -0,0114 -0,0228 -0,0113 0,0093 0,0193 0,0136 0,0017 

t-test (0,1379) (-0,9449) (-2,4105)* (-1,3925) (1,8471)*** (1,5755) (1,7381)*** (0,2002) 

  Artan notlar (n=6)             

Pencere [-7] [-6] [-5] [-4] [-3] [-2] [-1] [0] 

AAR 
(%) -0,004 -0,0051 -0,0021 0,0007 -0,0026 -0,0011 -0,0064 -0,007 

t-test (-1,0758) (-0,9549) (-0,4055) (0,2451) (-0,6124) (-0,2491) (-1,2618) (-1,5643) 

                  

Pencere [0] [+1] [+2] [+3] [+4] [+5] [+6] [+7] 

AAR 
(%) -0,007 -0,005 -0,0014 -0,0001 -0,0035 0,0106 0,006 -0,0061 

t-test (-1,5643) (-0,9289) (-0,3872) (-0,0125) (-0,7624) (1,9026)*** (1,2581) (-1,3475) 

 

SONUÇ 

Çalışmada MSCİ gelişmekte olan ülkeler endeksinde yer alan 13 ülkeye ait derecelendirme not 
açıklamalarının CDS’ler üzerindeki kısa dönemli etkileri incelenmeye çalışılmıştır. 2005 – 2018 
arasındaki  düşen not açıklamaları olay gününün 2 gün öncesinde %1 ve 3 gün öncesinde ise % 0,7’lik 
bir anormal getiri olduğu göze çarpmaktadır. Olumlu not açıklamalarında ise olay anında %-1,05’lik bir 
negatif getiri, olaydan 1 gün sonrasında %-0,78’lik bir negatif getiri ve 6 gün sonrasında da %0,5’lik bir 
olumlu getiri gözlenmiştir. 

Analiz sonrasında incelenen periyot kriz dönemi ve kriz dönemi sonrası olarak ikiye ayrılmış ve her iki 
dönemde de düşen ve artan not açıklamaları şeklinde tekrar ikiye ayrılmıştır. Gerçekleştirilen çalışma 
neticesinde kriz döneminde düşen notlara ilişkin açıklamalarında, olay gününden 3 gün önce %5 
anlamlılık düzeyinde %1,88’lik anormal getiri, olay anından 4 gün sonra da %1 anlamlılık düzeyinde 
%-1,53’lük bir negatif anormal getiri gözlenmiştir. Artan not açıklamalarına bakıldığında olay 
gününden 7 gün öncesinde %5 anlamlılık düzeyinde -%0,9’luk bir anormal getiri, olay günü %5 
anlamlılık düzeyinde -%1’lik anormal getiri ve olay gününden bir gün sonrasında %5 anlamlılık 
düzeyinde -%0,8’lik anormal getiri, olaydan 6 gün sonrasında %5 anlamlılık düzeyinde %0,7 düzeyinde 
anormal getiri sağlamıştır.  

Kriz dönemi sonrası periyot açısından yapılan değerlendirmelerde ise, düşen not açıklamalarından, 
olay gününden 7gün öncesinde %10 anlamlılık düzeyinde %2’lik, 1 gün öncesinde %0,9’luk anormal 
getiri sağlarken, olay gününden 2 gün sonrasında %1 anlamlılık düzeyinde -%2’lik, dört gün sonrasında 
%10 anlamlılık düzeyinde %0,9  ve altı gün sonrasında %10 anlamlılık düzeyinde %1 anormal getiri 
sağlamıştır. Artan not açıklamalarında ise olay gününden 5 gün sonra %10 anlamlılık düzeyinde %1 
anormal getiri sağlamıştır.   
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BİLDİRİ NO 162: ULUSAL KALKINMA PLANLARINDA KENTSEL ALTYAPIYA 
İLİŞKİN POLİTİKALARIN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ  

Rasim AKPINAR153; Ahmet UÇAR154; İsmail BAŞARAN155   

Özet   

Planlama kavramının genel tanımına bakıldığında şunu söylemek mümkündür; plan, bir işi 
gerçekleştirmek, bir sonuca ulaşmak için yapılan her türlü çaba faaliyet olarak tanımlanabilir. Bununla 
birlikte planlama, yönetimin en önemli işlevlerinden de biridir. Kalkınma planlaması ise uzun dönemli 
kalkınma politikasının belli kurallara göre düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Geniş anlamıyla 
kalkınma planlaması, bir ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal durumunun, belirli bir dönemde 
toplumun ulaşmak istediği amaçlara ve hedeflere en uygun bir biçimde varması için, kaynakların 
yöneticiler tarafından etkili bir şekilde kullanılmasını ifade etmektedir. Türkiye’deki planlama sürecine 
bakıldığında akla ilk gelen beş yıllık kalkınma planlarıdır. Kalkınma planları 1960 anayasası ile Türk 
kamu yönetimine giren Devlet Planlama Teşkilatı’nca (2011’den bugüne Kalkınma Bakanlığı) 
hazırlanmakta ve TBMM tarafından onaylanmaktadır. Kalkınma planlarındaki temel amacın, ülkenin 
sosyal ve ekonomik olarak gelişip ilerlemesini sağlamak olduğu görülmektedir. Kentlerin gelişmesini 
ve sorunlarından kurtulmasını sağlamak elbette ülkenin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesine büyük 
katkı sağlayacaktır. Bu sebeple kalkınma planlarında, ülkenin gelişmesine katkı sağlayan kentsel altyapı 
ile ilgili düzenlemeler yer almakta, bu düzenlemeler ile kentsel altyapı politikalarına kalkınma 
planlarında yer verilmektedir. Türkiye’de sosyal ve ekonomik gelişimin sağlanması amacıyla 
günümüze kadar 1963- 2018 yılları aralığını kapsayan toplam on tane ulusal kalkınma planı 
oluşturulmuştur. Bu çalışmada on tane ulusal kalkınma planları incelenmiş ve bu planlarda kentsel 
altyapı politikalarına ne derece önem verildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Bakanlığı, Planlama, Kalkınma Planları, Kentsel Altyapı Politikaları. 

 

A Comparative Analysis of Policies About Urban Infrastructure in National Development Plans 

Abstract 

It is possible to say planning can be described every effort and activity to do a work or achieve a result 
when concept of plan is looked in general. Furthermore, planning is one of the most important functions 
of administration. Development planning is organization of long run development policy to certain 
rules. In broad meaning of development planning means that a country’s social, political and economic 
situation and its sources are used effectively by administrative in certain times in order to achieve 
society’s aim and targets. When Turkey’s planning process is looked, it is first to come up in mind is 
five-year development plans. Development plans are prepared by State Planning Organization 
(Ministry of Development by the time 2011) which entered to Turkey’s public administration with 1960 
Constitution and are confirmed by Grand National Assembly of Turkey. The main purpose of 
development plans is seen to provide progress socially and economically of the country. Providing 
cities’ progress and getting rid of problems contribute to social and economic progress of the country. 
Because of that, regulations about urban infrastructures which enable the development of the country 
contributes to the countries progress and with this regulations policies about urban infrastructures is 
included in development planning. There are 10 national development policies that comprises up 1963 
to today in order to provide social and economic progress in Turkey. In this study, 10 national 
development plannings were examined and tried to reveal how urban infrastructure policies are given 
importance in this plannings. 

Keywords: Ministry of Development, Planning, Development Plannings, Urban Infrastructure Policies. 
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1. Giriş 

Planlamanın devletin bir ödevi olarak görülmesi ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) anayasal bir 
kurum olarak kurulması 1961 Anayasası ile mümkün olmuştur. DPT; ülkedeki mevcut kaynakların 
daha verimli bir şekilde kullanılmasını ve buna bağlı olarak kalkınmanın hızlandırılmasını sağlamak, 
kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı planlı bir şekilde yürütmek, uzun süreli kalkınma planları ile 
yıllık planlar hazırlamak ve bunların uygulanabilirliğini tespit ve takip etmek amacıyla, Başbakanlığa 
bağlı bir kuruluş olarak 30 Eylül 1960 tarihinde 91 Sayılı Kanunla kurulmuştur. 

2011 yılında kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile Türk kamu yönetiminde önemli değişiklikler 
olmuştur. 641 sayılı kanun hükmünde kararname ile DPT, Kalkınma Bakanlığı’na dönüşmüştür.  

Son olarak ise, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 703 sayılı KHK ile Kalkınma Bakanlığı 
kaldırılmış, Kalkınma Bakanlığı’nın Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nün 
görevleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü olarak 
yapılanmış ve Kalkınma Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na dönüşmüştür.  
Hazırlık aşamasında olan Onbirinci Kalkınma Planı çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı sürdürmektedir. 

Bu çalışma; uzun erimli sosyo-ekonomik beşer yıllık kalkınma planlarını dikkate alarak, 1963-2018 
yıllarını kapsayan, kentsel altyapı politikalarının tarihi gelişme seyrini ve bu dönem zarfında ortaya 
konulan tedbirleri anlamamıza yönelik ortaya konulmuştur. Çalışmanın sınırlılıkları, sadece kalkınma 
planlarının temel alınmış olması bunun yanında hükümet programlarını ve diğer önemli resmi 
dokümanları incelememiş olmasıdır. Çalışmanın diğer bir sınırlılığı ise kentsel altyapıda daha çok içme 
suyu üzerinde durulmuş bunun yanında ulaşıma yer verilmemiş olmasıdır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Genel olarak planlama; “spesifik amaçları başarmada mevcut en iyi alternatifleri seçmeye yönelik 
organize olmuş akılcı bir teşebbüs” olarak tanımlanabilir (Soyak, 2003, s.168). 

Bir diğer tanımlamaya göre, planlama, “belirli bir gayeyi gerçekleştirebilmek için harekete geçmeden 
önce yapılan hazırlıkların bütünüdür” şeklinde de değerlendirilebilir (TODAİE, 1961. S.7). Esasında 
planlama modern iktisat ilminin kalkınma için ortaya koyduğu bir metod, bir vasıta ve bir tekniktir.  

Bilinmektedir ki, modern iktisat ilmi, kalkınma konularında iktisadi ve sosyal hayatın çeşitli yönlerini 
ve bunlar arasındaki ilişkileri inceler. İşte planlama bu ilişileri anlamak, yorumlamak ve belli sonuçlar 
elde etmek için iktisadi hayatın hangi unsurlarına ne ölçüde müdahale etmek gerektiğini gösteren bir 
vasıtadır.  

Bir ülkenin hızlı kalkınabilmesi devletin iktisadi ve sosyal hayata bir plan çerçevesinde müdahale 
etmesine bağlıdır. Kalkınma, çağımızın bir zarureti ve devletin başlıca ödevidir. Kalkınmanın asıl 
amacı, insanların daha iyi yaşamalarını sağlamak için artan iktisadi imkânları, sosyal meselelerin 
çözüme ulaştırılmasında kullanmaktır. Kalkınmada asıl amaç insanların daha iyi yaşamalarını 
sağlamak olduğuna göre, sadece iktisadi gücü artırmak başlıca bir hedef olmamalıdır. Artan iktisadi 
imkânları, eğitim, kültür, sağlık, insan gücü, gelir dağılımında adalet, bölgeler arasında denge 
sağlanması, istihdam ve sosyal meseleler ile ilgili çözüm arayışları bulabilmek şeklinde kullanmak 
gerekir (DPT Yayın No:3, 1973, s.9-11). 

1963 yılından başlayarak beş yıllık planlar uygulanmaya başlanmış ve ülke göreceli olarak daha 
istikrarlı bir döneme girmiştir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın açık tercihi olan ithal ikameci 
sanayileşme tercihi doğrultusunda yeniden şekillenmiştir (Yayman, 2005, s.267). 

Altyapı politikaları da planların en önemli alt faaliyet alanlarından biridir. Türk Dil Kurumu (TDK) 
altyapıyı; “bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın 
tümü” şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanıma göre altyapı; fiziki birtakım unsurlardan, kurumsal 
düzenlemelere kadar son derece geniş kapsamlı bir kavramdır.  

Bir başka tanımlamaya göre altyapı yatırımları, "yol, köprü, baraj, enerji üretimi ve eğitim tesisleri gibi 
dogrudan dogruya mal ve hizmet üretmeyen, fakat yarattıkları dışsal tasarruflar ve sağladıkları 
kolaylıklarla diğer yatırımların yapılmasını teşvik eden yatırımlardır”(Savaş, 1986, s.129). 
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Ekonomi biliminde altyapı kavramının dar ve geniş olmak üzere iki farklı anlamı bulunmaktadır. Dar 
anlamda altyapı, bir yatırımın gerçekleştirilebileceği yerde aranan ulaştırma, haberleşme, enerji, su gibi 
maddi olanakları kapsamaktadır. Geniş anlamda altyapı ise; ekonominin sahip olduğu ya da olması 
gereken ulaştırma, haberleşme, enerji, su ve kanalizasyon gibi tesisleri, eğitim ve sağlık alanlarındaki 
kuruluşları, ayrıca bu konularla ilgili bilgi ve beceriyi içine alan sosyal sabit sermayeyi ifade etmektedir 
(Aktan ve Dileyici, 2005, s.11).  

Kimi değerlendirmelerde ise altyapı harcamalarının iki ayrı grup halinde değerlendirildiği 
görülmektedir. Birinci grupta yer alan altyapı harcamaları içerisine karayolu, demiryolu, havayolu, 
denizyolu ulaşım yatırımları, elektrik su ve kanalizasyon yatırımları ile iletişim yatırımları girerken; 
ikinci grup altyapı harcamaları içerisine sağlık ve eğitim gibi beşeri sermaye yatırımı biçiminde kamu 
altyapı harcamaları girmektedir (Camila ve Woitekz, 2006, s.60).  

Kısaca kentsel kamu altyapı faaliyetleri kapsamında yapılacak yatırımlar ve harcama türleri genel 
itibarıyla karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ulaşım yatırımları, su ve                         kanalizasyon 
yatırımları, köprüler, doğalgaz ve elektrik altyapı ve nakil hatları yatırımları, iletişim hizmetleri, okul, 
hastane hizmetleri biçiminde söylemek mümkündür.  

3. Kalkınma Planlarında Kentsel Altyapı Politikaları 

3.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) 

1963 Türkiye’sinin sosyo-ekonomik mevcut durumuna bakıldığında; öncelikle şunu ifade etmeliyiz, 
Türkiye'de okuma yaşındaki ve üstündeki nüfusun yüzde 60’ı okuma yazma bilmemektedir. Köylerin 
yüzde 53’ü, belediyelerin ise yüzde 55’i içme suyundan yoksun veya yeteri kadar içme suyu 
bulamayacak durumdadır. Nüfusun yüzde 69’u elektrikten faydalanamamaktadır. Bu veriler ışığında 
şunu iddia edebiliriz; 1963 yılında Türkiye altyapı hizmetleri bakımından son derece yetersiz 
durumdadır. 

Kalkınma Planında şu tedbirler yer almaktadır: 

✓ Yüksek ve alçak gerilim ile telefon ve telgraf  kabloları,  elektriksayacı, telefon cihaz ve 
santralları imalâtı 1964 yılı içinde başlayacaktır. 

✓ Elektrik kesiminde yeni santrallar, enerji, iletim ve dağıtım hatlarının ve dağıtım şebekelerinin 
kurulması ve eskilerinin bakım ve genişletilmesi için 4.956 milyon TL. lık yatırım yapılacaktır. 

✓ Enterkonnekte şebeke ve küçük bölge sistemlerine yeniden 530 şehir ve kasaba girecektir.  
✓ Yeniden pek çok kasaba ve köyler elektriğe kavuşturulacaktır. 
✓ Elektrik işleri bir elden yöneltilecektir. Türkiye Elektrik Kurumu hemen kurulacak, bütün 

testler bu Kuruma bağlanacaktır. 

İçmesuyu sektörü için ise 1963 yılında Türkiye’de 1.004 belediye vardır. Bunlardan 554 ü 3 binden 
yukarı nüfuslu olup, içme suyu yönünden İller Bankasının görev alanına girmektedir. Bunun dışında 
kalan ve sayısı 60 bin kadar olan köy ve mahallenin İçme suyu tesislerinin yapılması ise Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü görevlidir. Ayrıca büyük şehirlerin içme suyu işleri kendi belediyeleri yoluyla 
yürütülmektedir. 1961 sonuna göre nüfusu 3 binden fazla olan belediyelerden içme suyu tesisi yapılmış 
veya inşaatları devam etmekte olan kasaba ve şehir sayısı 454’dür. 1961 sonunda bugünkü köy ve 
mahallelerden 28 bin 193’ünün içme suyu  olduğu tesbit edilmiştir. İçme suyu tesisleri hiç olmayan veya 
yetersiz oldukları için yeniden ele alınması gereken şehir ve kasaba sayısı 546’dır. Suyu son derece 
yetersiz veya kısa bir süre sonra daha kötü bir duruma gelecek yerleşme birimleri bugünkünün yüzde 
50’si kadardır. Buna göre içme sııyu tesisleri öncelikle yapılması gereken nüfus 9.5 milyonu 
bulmaktadır. 

Plana göre içme suyunun sağlanması ile ilgili çalışmalar çeşitli kıstaslarla ayrı kuruluşlarca 
yürütülmektedir. Bunun sonucunda etkin bir yönetim sergilenememektedir.  Planda “bu çalışmaların 
teknik yapısı dolayısıyla bir elde toplanması faydalı olacaktır” tedbiri yer almaktadır. Böylece, kıt olan 
teknik personelden de daha iyi yararlanılacaktır. Diğer tedbirler ise içme suyu tesislerinin maliyetini bir 
kaç katına çıkaracak kadar dağınık olan yerleşme birimleriyle ilgili bir inceleme yapılması suretiyle, 
yatırımların verimliliğinin sağlanmasıdır. İlave olarak içme suyu tesisleri için maliyeti düşürücü 
araştırma ve tedbirlerin  alınmasına  öncelik verilmesi de bir diğer tedbir olarak yer almıştır. 
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3.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972) 

Bu planda tedbirler sırasıyla şu şekilde yer almıştır: 

✓ Elektrik enerjisi talebinin karşılanmasında darboğaz yaratmamak için, üretim, iletim ve dağıtım 
imkanları mevcut talep seviyesinin üzerinde olacak şekilde geliştirilecektir.  

✓ Enterkonnekte şebekenin hızla geliştirilmesi esas olacaktır. 
✓ Enerji ihtiyacının karşılanmasında öncelik su kaynaklarının geliştirilmesine verilecektir. 

Elektrik sektöründe organizasyon bozukluğu ve koordinasyon noksanlığı önemli bir problem 
olarak devam etmektedir. Kanunlaşmak durumunda olan Türk Elektrik Kurumunun kısa bir 
süre sonra bu sorunun çözümlenmesinde olumlu etkileri alacağı beklenmektedir. 

Türkiye’de gittikçe artan şehirleşme hareketinin sonucu olarak şehirlerin ihtiyaç duydukları içmesuyu 
miktarı hızlı bir artış göstermiştir. Buna bağlı olarak duyulan yatırım ihyacındaki artış belediye 
gelirlerinin yetersizliği dolayısiyle iller Bankasının finansman kaynaklarından borçlanma isteklerini de 
artırmıştır. Belediyelerin gelirlerinin ihtiyaçları oranında artmayışı ve içmesuyu tesislerinin modern 
işletmecilik esaslarından yoksun olması, sorunun çözümünü zorlaştırmıştır. Plan döneminde içmesuyu 
yetersiz olan 19.437 ve içmesuyu olmayan 22.362 mahalle ve köye, içmesuyunu yeteri kadar 
karşılamayan 7.874.954 kişiye (Şehir nüfusunun yüzde 96,7’si) sıhhi ve temiz içmesuyu sağlanması 
gerekmiştir. 

3.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977) 

Bu planın önceki planlardan farklı yönü, sanayileşme ve kentleşme dışında turizm sektörünün 
gelişmesine yönelik hedeflerde altyapı ile ilişkili politikalara ve önceliklere yön vermiş olmasıdır. Bu 
planda kitle turizmine önem veren politikalar, bu sektörün gelişme olasılığı olduğu bölgelerde altyapı 
yatırımlarının öncelik kazanması ilkesini benimsemiştir.  

3.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) 

Bu plan ve altyapı sektörü, siyasal ve toplumsal buhran içinde 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti tarafından 
Türkiye’nin ağır ekonomik ve siyasal sorunlar yaşadığı bir dönemde hazırlanmıştır. Olumsuz etkileri 
artarak hissedilen dünya petrol krizinin neticesinde ülkede önemli oranda döviz sıkıntısı ortaya çıkmış 
ve bunun sonucunda büyük dış finansman gerektiren altyapı projelerinin gerçekleşmesi pek mümkün 
olmamıştır.  

Bununla birlikte 1950'lerden beri Türkiye'de süregelen kentleşme, toplumsal değişimi vurgulayan 
süreçlerden biri olmaya devem etmiştir. Bu dönemde de kentsel  nüfus,  kentleşme oranı sürekli 
yükselme eğiliminde olmuştur. Kentleşme hızı 1960 - 1975 arasındaki beşer yıllık dönemlerde, sırasıyla, 
yüzde 5,7, 6,2 ve 5,9 olmuştur. 1960 yılında 7,3 milyon olan kentli nüfus 1975'de 17,2 milyona ulaşmış, 
yüzde 26,3 olan kentleşme oranı, yüzde 42,7'ye çıkmıştır.  

III. Plan döneminin sonunda belirlenen içmesuyu ve kanalizasyon fiziksel hedeflerine ulaşılmasına 
karşın sektördeki hizmetlerin birleştirilmesi, eşgüdümü ve ikilemelerin  önlenmesi  gibi  darboğazlar   
giderilememiştir.   Nüfusa   göre    belirli    yerleşim birimlerine götürülecek hizmetleri saptayan 
yasalardaki  eksiklikler  süregelmektedir. 

Yapımı uzun süre alan ve çeşitli aşamaları kapsayan büyük içmesuyu projelerinin çalışmaları  devam 
etmiş   ve  hizmetin götürüldüğü yerlerde kişi başına düşen su kullanım   miktarları artırılmıştır.  Plan  
dönemi  içinde  çeşitli   yıllarda   başlanan 429  içmesuyu  projesinden  196  adedi  iller Bankası tarafından 
bitirilmiş ve yaklaşık 3,5 milyon kişiye içmesuyu hizmeti sağlanmıştır.  

Tedbir olarak bu planda şunlar yer almıştır: 

✓ İçmesuyu ve kanalizasyon konularında yeterli ve yetişmiş teknik eleman sağlanması için eğitim 
olanaklarının genişletilmesine gidilecektir.  

✓ İmar planı bulunmayan ya da yeni imar planları yapılan yerlerdeki imar planlarının içmesuyu, 
kanalizasyon ve elektrik planları ile birlikte yapılmasını sağlayan bir süreç geliştirilecektir. 
Bununla ilgili idari ve yasal düzenlemelere gidilecektir.  
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3.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) 

1983 yılında şehirlerde yaşayan nüfusun 21,6 milyona, şehirli nüfus oranının % 45.2'ye, 1984 yılında ise 
şehirli nüfusun 22,6 milyona ve şehirli nüfus oranının ise % 46,3'e ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Nüfusu 100 binden az olan 1672 belediyeden 766 sının V. Plan Dönemi içindeki içmesuyu ihtiyaçları 
karşılanmıştır, 322 belediyenin içmesuyu projesi, 1984 yılı yatırım programında olup, V. Plan dönemi 
sonuna kadar hizmete açılacaktır, içmesuyu projesi hiç ele alınmamış olan 71 belediye ile içmesuyu 
tesisinin yeniden ele alınması gereken 513 belediyeden 229 unun içmesuyu tesisi V. Plan döneminde ele 
alınacaktır. 

Şehirlerin gerekli su ihtiyacının yerüstü su kaynaklarından karşılanma zarureti dikkate alınarak;  

a) Bu kaynakların kirlenmeye karşı korunması ve denetlenmesi konularındaki kanuni ve idari boşluklar 
doldurulacaktır.                                                                                                                                                                     

 b) Bu kaynaklardan sağlanacak suyun arıtılmasında, seçilecek teknoloji ve ithalinin gerek işletme 
bakım ve onarım yönlerinden gerekse hammadde girdileri, işçilik ve kullanılabilirlik yönlerinden ülke 
gerçeklerine uygun olması sağlanacaktır.  

c) Arıtma tesisleri için gerekli cihaz ve mekanik aksamın ithali yerine yurt içi üretimleri 
gerçekleştirilecektir. İçmesuyu hizmetinin yerine getirilmesi için Devletçe Belediyelere sağlanan imkân 
ve kaynaklar, şehir nüfusunun 3.000'in altında, 3.000 ile 50.000 ve 50.000 ile 100.000 arasında ve 
100.000'in üstünde bulunması halinde birbirlerinden farklıdır. Böyle bir uygulamanın ihtiyaçlara uygun 
düşmemesi sebebiyle hizmetin özelliğine dayanan bir sisteme gidilecektir. 

3.6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994) 

Bu planda aşağıdaki tedbirler yer almıştır: 

✓ Bütün belediye yerleşim yerlerinin kanalizasyon projeleri plan dönemi sonuna kadar 
hazırlanmış olacaktır.  

✓ Nüfusu 100 bini gecen bütün şehirlerde kanalizasyon tesislerinin "ayrık sistem" esasına göre 
projelendirilmesi, inşa veya tadil edilmesi esas olacaktır.  

✓ Kanalizasyon yatırımlarında, şebeke yapımları ile deniz deşarjları ve büyük arıtma tesislerinin 
birlikte projelendirilmesi uygulaması devam ettirilerek çevre kirliliğinin önlenmesi gayretleri 
yoğunlaştırılacaktır.  

✓ Nüfusu 100 binin üzerindeki şehirlerde belediyeye bağlı olarak içme suyu ve kanalizasyon 
idareleri oluşturulacaktır.  

✓ Şehirlerin su ihtiyacının yerüstü su kaynaklarından karşılanma zarureti dikkate alınarak bu 
kaynakların kirlenmeye karsı korunması ve bu konuda gerekli denetimin yapılmasına 
hassasiyet gösterilecektir.  

✓ İçme suyunun yeterince karşılanamadığı illerde, uzun dönemdeki su ihtiyaçlarının teminine 
yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

3.7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) 

Bu plan döneminde de sosyal ve ekonomik gelişme ve nüfus artışına bağlı olarak içmesuyu, 
kanalizasyon ve arıtma hizmetlerine olan talep nitelik ve nicelik olarak artarak devam etmiştir. Kentsel 
altyapı yatırımlarının en önemlilerinden olan içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin 
finansmanında merkezi idare kaynakları önemli bir ağırlığa sahiptir. İller Bankası'nın yetkisinde olan 
Belediyeler Fonu hibe şeklinde kullanılmakta, DSİ'nin içmesuyu amaçlı yatırım harcamalarının geri 
dönüşü ise enflasyon nedeniyle yeterli seviyede sağlanamamaktadır. İçmesuyu, kanalizasyon ve arıtma 
yatırımı harcamalarının geri dönüşünün olmaması, merkezi idareden hizmet talep eden belediyelerin 
sayısını aşırı şekilde artırmakta, kaynak tahsisinde etkinliği düşürmekte ve yeni yatırımlar için kaynak 
bulma imkanını sınırlamaktadır. Belediyelerin mali ve teknik yönden güçsüz olmaları nedeniyle 
içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma yatırımlarını kendileri yapamamakta, bu nedenle de merkezi idare 
kuruluşlarına olan yatırım talebi artmaktadır.   

Belediyelerin önemli bir bölümünde su ve atıksu tarifeleri modern işletmecilik esaslarına 
dayanmadığından mevcut tesislerin bakım-onarım-işletme giderleri yeterince karşılanamamakta, yeni 
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yatırımlara kaynak yaratma imkanı oluşmamaktadır.  Belediyelerin önemli bir bölümünde içmesuyu, 
kanalizasyon ve arıtma tesislerini etkin işletecek yeterli sayı ve nitelikte eleman bulunmamakta, 
verimsiz işletme nedeniyle tesislerden istenilen fayda sağlanamamaktadır.  Bakım, onarım ve kısmi 
yenileme çalışmalarının zamanında ve yeterli düzeyde gerçekleştirilememesi, ülke genelinde yüzde 
50'ye varan su kayıplarına neden olmaktadır. Bu itibarla şebeke ıslahı çalışmaları büyük önem 
taşımaktadır.    

Ülke genelinde içmesuyu sağlama konusunda görev alan kuruluşlar arasında gerekli bilgi akışı ve 
işbirliği sağlanamadığından yatırım önceliklerinin belirlenmesi ve uyum sağlanmasında aksaklıklar 
doğmaktadır. Kentsel altyapı haritalarının olmaması, içmesuyu ve kanalizasyon şebekelerinin bakım 
ve onarımında darboğaz oluşturmakta ve hizmet maliyetlerini artırmaktadır.  

Türkiye'de yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunmasında, planlanmasında ve yönetiminde 
yetersizlikler bulunmaktadır. Özellikle büyük kentlerde içmesuyu havzalarına yakın mahallerde 
imarsız ve kontrolsüz yapılaşma içmesuyu kaynaklarını ve kalitesini olumsuz etkilemektedir.  

 

Bu planda aşağıdaki tedbirler yer almıştır: 

✓ Suyu olmayan veya yetersiz olan yerleşim birimlerinin içmesuyu ihtiyacının öncelikle 
karşılanması esas olacaktır,  

✓ Kentlerin uzun dönemli içmesuyu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar 
tamamlanacaktır,  

✓ DSİ tarafından yaptırılan içmesuyu barajlarının yatırım geri dönüş sistemi yeniden 
düzenlenecektir,   

✓ İçmesuyu şebeke kayıplarının kabul edilebilir düzeye indirilmesi çalışmalarına ağırlık 
verilecektir,  

✓ İçmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yapımında uyum sağlanmasına ve ülke, bölge ve 
yerleşme koşullarına uygun teknoloji kullanımına özen gösterilecektir,   

✓ İçmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılması 
özendirilecektir,  

✓ İçmesuyu ve kanalizasyon hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinde belediyeler ile 
İller Bankası arasında işbirliği geliştirilecektir,   

✓ Su tarifelerinin, işletme, bakım ve onarım maliyetlerini karşılayacak ve yeni yatırımlar için 
kaynak yaratacak şekilde ve modern işletmecilik esaslarına göre tesbiti amacıyla çalışmalar 
başlatılacaktır,  

✓ Nüfusu 100 bini geçen belediyelerde su ve kanalizasyon idareleri kurulacaktır.  

3.8. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 

Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte yaşam standartlarının yükselmesi, kişi başına içme ve kullanma 
suyu ihtiyacını da artırmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve köyden kente göç plansız yapılaşmaya yol açmış, 
alt yapı tesislerinin yapımını zorlaştırmış ve maliyetlerini artırmıştır. Kuruluşlar arasında koordinasyon 
sağlanamadığı içinin su kaynaklarından verimli bir şekilde yararlanılamamaktadır. Temel işlevi içme 
suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı olmayan kuruluşların alt yapı yatırımları yapması maliyetleri 
yükseltmektedir.   

Yasal olmayan su tüketimi, tesislere verilen zararlar, kanalizasyon şebeke bağlantılarında ve 
deşarjlarındaki tekniğine uygun olmayan uygulamalar içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin etkin 
kullanımına engel olmaktadır. Belediyelerde teknik personel sayısının yetersizliği, alt yapı tesislerinin 
işletilmesinde, bakım, onarım ve yenileme alışmalarının sürdürülmesinde aksaklıklara yol açmaktadır.  

Bazı belediyelerin su satış fiyatlarını düşük düzeyde tutmaları nedeniyle su satışından elde ettikleri 
gelirlerin yeni yatırımları için yetersiz kalması ve genel bütçeden alt yapıya ayrılan payın giderek 
azalması bu belediyelerin dış kredi taleplerini artırmıştır. Dış piyasalardan temin edilen finansman, alet 
ve ekipman iç piyasaya göre daha pahalı olmakta ve dış kredili projelerin maliyetleri yükselmektedir.  
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1995-2000 dönemi su kaynağı oranı Türkiye genelinde yüzde 40 düzeyinden yüzde 32 düzeyine 
ekilmiştir. 1995-2000 döneminde İller Bankası Genel Müdürlüğünce 918 içme suyu, 35 kanalizasyon 
projesi tamamlanmıştır.  

Bu planda yer alan tedbirler şunlardır: 

✓ Yeterli ve sağlıklı içme suyu sağlanması için eksik olan atık su altyapısının tamamlanması 
esastır. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden önce korunması sağlanacak ve atık 
suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması özendirilecektir,  

✓ Etkili su kullanımı, altyapı tesislerinin ve su kaynaklarının korunması konusunda toplum 
bilinlendirilecek ve su israfını önleyici eğitim programlarının yazılı, sözlü ve görsel basında yer 
alması sağlanacaktır,  

✓ İçme suyu hizmetlerinden yararlananların bu hizmetleri kesintisiz, yeterli ve kaliteli bir 
biçimde, bedeli ödenmek koşuluyla sağlayabilmeleri güvence altına alınacak, tüketicinin 
korunmasına özen gösterilecektir,  

✓ Altyapı sektöründe görev yapan kuruluşlar arasında etkin koordinasyon sağlanacaktır,  
✓ Belediyeler, doğal afetlerde altyapı şebekelerinde meydana gelecek hasarlara karşı kısa sürede 

içme suyu temini ve atıkların bertarafı için eylem planları geliştirecektir,  
✓ Kaçak su kullanımının önlenmesi için etkin denetim yapılacak, şebeke kaçaklarının azaltılması 

amacıyla haritalar çıkartılacak, büyük şehirlerde Veri Toplama ve Gözetimli Denetim Sistemine 
geçilmesi sağlanacaktır,  

✓ Kentleşmenin ve yükselen yaşam kalitesinin artmasına paralel olarak kentsel altyapı 
yatırımlarına ayrılan kaynak artırılacak, mevcut ve yapımı devam eden tesislere eldeki 
kaynakların rasyonel dağılımını sağlamak için yeni yatırımlarda Yap-İşlet veya YİD 
modellerinin uygulamaya geçirilmesi teşvik edilecektir.  

3.9. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013) 

2004 yılı itibarıyla, 3225 belediyenin 1911’inden derlenen istatistiklere göre, belediye sınırları içinde 
yaşayan nüfustan kanalizasyon hizmetlerinden yararlananların oranı yüzde 80’e, atık su arıtma 
tesislerinden yararlananların oranı yüzde 47’ye, içme ve kullanma suyundan yararlananların oranı 
yüzde 93’e, içme suyu arıtma tesisi hizmetlerinden yararlananların oranı ise yüzde 42’ye ulaşmıştır.  

Bu planda “Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için 
belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı 
ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır.” tedbiri yer 
almaktadır. 

3.10. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018) 

Hızlı şehirleşme nedeniyle artan altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kayda değer ilerlemeler 
sağlanmakla birlikte, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması 
ihtiyacı devam etmektedir.  

2010 yılı itibarıyla içme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam 
belediye nüfusuna oranı yüzde 99 seviyesine ulaşmıştır. Yerleşime yeni açılan alanlar ve mevcut 
şebekelerin yenileme ve bakım çalışmaları dışında içme suyu şebeke inşaatı ihtiyacı azalırken içme 
suyunu arıtma ihtiyacı artmıştır. 2010 yılında içme ve kullanma suyunun yüzde 52’si arıtılmıştır.  

Bununla beraber içme suyunun kalitesinin iyileştirilmesi ve halen yüksek düzeyde olan su kayıp ve 
kaçaklarının azaltılması önemini korumaktadır.  

Kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı 2010 
yılında yüzde 88, toplam nüfusa oranı ise yüzde 73 olarak gerçekleşmiştir. Atık su arıtmayla hizmet 
verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı, 2006 yılında yüzde 51 iken, 2010 yılında 
yüzde 62’ye ulaşmış, toplam nüfusa oranı ise yüzde 52 olmuştur.  

Yatırım ve işletme maliyetleri, personel, teknoloji seçimi ve denetim gibi nedenlerle atık su altyapı 
hizmetlerinde yeterli etkinlik sağlanamamaktadır. Tarifelerin uygun düzeyde ayarlanması ve kurumsal 
kapasitenin güçlendirilmesi de önem arz etmektedir.  
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Belediyelerin acil nitelikli, fakat finansmanı yetersiz içme suyu ve kanalizasyon projelerine kaynak 
sağlanması amacıyla 2011 yılında İlbank A.Ş. tarafından Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) 
başlatılmıştır. Program kapsamına alınan 2.392 içme suyu ve kanalizasyon projesi için 2011-2013 
döneminde merkezi yönetim bütçesinden 1,4 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Programla nüfusu 25 bin ve 
daha az olan belediyeler için merkezi bütçeden yüzde 50 oranında hibe sağlanmakta, kalan kısım için 
İller Bankasından uygun koşullarda kredi verilmektedir.   

4. Sonuç ve Tartışma 

İngiltere’de başlayan sanayileşme sürecine koşut olarak kentleşme sürecinin başladığını iddia 
edebiliriz. Giderek dünyada kentlerde yaşayan insanların sayısı artmaktadır.  Birleşmiş Milletler’in 
“dünya kentleşme tahminleri” raporuna göre; kentleşme nüfusu 1950’de 700 milyon hesaplanırken 2014 
itibariyle 3.9 milyar; 2050 yılına kadar ise bu kentli nüfusun 6.3 milyara ulaşması bekleniyor. Elbette bu 
nüfus aglemerasyonu/temerküzü, kentlerde birçok problemin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Kent yöneticileri karmaşıklaşan, büyüyen bu kent sorunlarına yönelik teknik çözümler üretmek 
zorunda kalmaktadır.  

Kentleşmenin faktörlerini E. G. Ravenstein ve E. S. Lee’nin kavramsallaştırdığı biçimde  itici, iletici ve 
çekici faktörler olarak sınıflandırmak mümkündür. Türkiye’de kentleşmenin hızlı bir yükselişe (take 
off) geçtiği yıl olarak sanırım 1950 sonrasını göstermek mümkündür. Bu dönemde itici faktörler 
özelinde traktör sayısının artmasını, iletici faktörler arasında ulaşım sektörüne ayrılan kamu yatırım 
payının artmasını ve çekici faktörler özelinde ise sanayileşme sürecine girmiş kentlerin ortaya çıkışını 
örmek olarak sunabiliriz. 

Sürekli kentleşme nüfusu artan Türkiye’de bu durum kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacını da 
artırmıştır. Hızlı nüfus artışı ve köyden kente göç kentlerde plansız yapılaşmaya yol açmış, alt yapı 
tesislerinin yapımını zorlaştırmış ve maliyetleri de  artırmıştır.  

Kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanamadığı için su kaynaklarından verimli bir şekilde 
yararlanılamamaktadır. Temel işlevi içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı olmayan kuruluşların alt 
yapı yatırımları yapması maliyetleri yükseltmektedir.   

Kentsel yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, su kayıp-
kaçaklarının önlenmesi, mevcut şebekelerin iyileştirilmesi sağlıklı ve çevre dostu malzemelerin  
kullanımının  yaygınlaştırması hayati önem taşımaktadır. 

6360 sayılı yasayla büyükşehire bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde 
belediyelerinin tüzel kişiliği sona erdirilerek, köyler mahalleye, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle 
olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmışlardır. Bu yasayla birlikte Türkiye’nin kentleşme 
oranı da yükselmiştir. 2012-2013 yılları arasında kentteki nüfus ise 11 milyon 585 bin 982 kişi artarak bir 
yıllık bir süreç içerisinde oranlar kentsel nüfus lehine önemli bir artış göstermiştir.  

Bu cümleden olarak kalkınma planlarında ortaya konulan bugün için de cari olan içme suyu altyapısı 
sorunlarına  yönelik sekizinci özel ihtisas komisyonu raporunda çözümler üretildiği görülmektedir. Bu 
çözümleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

✓ Türkiye’de içme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun 
şekilde şebekeye verilmesi sağlanmalıdır. 

✓ İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik 
gözetilmelidir.  

✓ Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilmeli, bu altyapıların havzalara göre 
belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanmalı, arıtılan atık 
suların yeniden kullanımı özendirilmelidir. 

✓ Her yıl kullanıma sunulan içme suyu miktarının en az nüfus artış hızına paralel olarak 
artırılması, buna bağlı olarak da sektörde görev yapan kuruluşların yatırımlarını artırarak 
sürdürmeleri kaçınılmaz bir zorunluluk olarak değerlendirilmelidir.  

✓ Alt yapı hizmetleri tamamlanmış, imarlı arsa üretiminin sağlanması, bir başka deyişle alt 
yapının önce, yapılaşmanın ise daha sonra gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  
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✓ İmar planları ile alt yapı projelerinin eşzamanlı olarak ele alınması, uygulamada optimal 
çözümlere olanak tanıyacaktır. Mevcut kentsel teknik alt yapının özellikle içme suyu 
şebekesinin aşırı yüklenmesini önlemek üzere, meskun alanlarda imar planı değişiklikleri 
yapılarak konut yoğunluklarının artırılmasının önlenmesi gerekli görülmektedir. 

✓ Jeolojik koşulların uygun olduğu bölgelerde, yer altı suyunun beslenmesi amacıyla besleme 
barajlarının yapılması teşvik edilmelidir.  

✓ Su israfını önleyici eğitim programlarının medyada yer alması sağlanmalıdır.  
✓ Yüzeysel ve yer altı sularının kalite atlası çıkarılmalıdır.  
✓ İçme, sulama, sanayi, enerji sektörleri su ihtiyaçları havza bazında belirlenmelidir.  
✓ Katı atık depolama sahalarının seçiminde içme suyu faktörü dikkate alınmalı, içme suyu 

kaynaklarının sızıntı sularının tehdidi altında bulunması önlenmelidir.  
✓ Ham su kaynaklarının yeterince korunması, arıtma maliyetini düşüreceğinden, tüketiciye 

kaliteli ve sağlıklı içme suyu daha ucuza temin edilebilir.  
✓ Siyasi otoritenin nazım plan uygulamalarına gelişigüzel müdahalelerinin durdurulması 

yönünde gerekli önlemler alınmalıdır.  
✓ Gerek yer altı ve gerekse yer üstü su kaynaklarının kirlenmesine ve bozulmasına karşı gereken 

önlemler alınırken, söz konusu kaynakların kirlenmeden önce korunması, atık suların 
uzaklaştırılması, katı atık toplanması ve depolanması endüstriyel kirlenmenin olabildiğince 
önlenmesi ve tarımsal alanlardan gelen ve aşırı gübre ve tarım ilacı kullanılmasından 
kaynaklanan su kirlenmesinin kabul edilebilir düzeylere indirilmesi konuları üzerinde titizlikle 
durulmalı, bu konuda yetkili kuruluşların görevini eksiksiz olarak yerine getirmesi 
sağlanmalıdır.  

✓ Özellikle içme suyu kaynağı olarak kullanılan baraj ve doğal göllerin kirlenmeye karşı 
korunması ödün verilmeden sürdürülmelidir.  

✓ Kentsel teknik alt yapı kapsamına giren yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, elektrik, 
havagazı/doğalgaz ve haberleşme şebekelerinin ve güzergahlarının, birbirleriyle ilişkileri 
gözetilerek tesisat galerileri oluşturulmalıdır. 

✓ İmar planlarında, galerilerin üstüne gelen uygun alanlar, bakım, onarım ve yenileme 
çalışmalarına olanak verecek kullanımlara ayrılmalıdır. Alt yapı tesislerinin yapımı sırasında 
ortaya çıkabilecek üst üste düşmeler, çakışmalar ve benzeri yer seçimi sorunlarını ortadan 
kaldıracak yeni düzenlemelere gidilmeli ve kaldırım altlarının paylaşımının TSE standartları 
çerçevesinde uygulanması sağlanmalıdır.  

✓ Kentiçi alt yapı şebeke çalışmalarında yerel yönetimler ve ilgili diğer kuruluşların 
kamulaştırma ve ruhsat işlemlerindeki karmaşa giderilmeli ve kamu yararı ön planda tutularak 
soruna işlevsel ve kalıcı çözümler getirilmelidir.  

✓ Şebeke kayıplarının %16-18 seviyelerine indirilmesi hedeflenmelidir. Böylece il ve ilçe 
merkezlerimizdeki yüksek nüfus artış hızına rağmen herhangi bir kapasite artırımı 
yapılmaksızın, yaklaşık olarak 10 yıllık ek rezerv şansı doğacaktır. Bu nedenle, su kayıp ve 
kaçaklarının olabildiğince azaltılması ve engellenmesi yönündeki çaba ve yatırımlara ağırlık ve 
öncelik verilmelidir. Bu konuda belediyelere mali ve teknik destek sağlanmalıdır. 

✓ Tüm alt yapı yapan kuruluşların tesislerinin işletme planlarını içeren bir müşterek plan 
geliştirilmeli ve alt yapı işleten ve yapan kuruluşlarda bu planlar titizlikle saklanmalıdır. Bu 
amaçla, tüm alt yapı tesislerinin her bir kent ölçeğinde ayrıntılı envanterinin çıkartılması, 
bunun haritalara işlenmesi ve yakın gelecekte de ‘Coğrafi Bilgi Sistemi’ kapsamında veri 
tabanının oluşturulması gündeme alınmalıdır.  

✓ Hat kaçaklarının azaltılması maksadıyla belediyeler şebeke haritalarını detaylı olarak 
çıkartmalı, koruyucu hat bakımını yapmalıdır.  

✓ Kaçak su kullanımının önlenmesi için etkin denetim yapılmalıdır.  
✓ İçme ve kullanma suyu amaçlı arıtma tesislerin işletilmesi, kalite kontrolü hariç tutulmak 

koşuluyla özelleştirilmelidir. Ancak, su temini ve işletilmesi konusunda yasal boşlukların 
olduğu ve düzenleyici kuralların oluşturulmadığı bir ortamda, stratejik bir varlık olan suyun 
kamu denetimi dışına çıkarılması konusunda dikkatli davranmak gerekir. İngiltere gibi 
ülkelerin önce özelleştirip sonra yeniden kamulaştırdığı su temini ve işletilmesi konusunda bu 
ülkelerin deneyimlerinden yararlanmak, benzer sorunları yaşamamak için, önemlidir.  
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✓ Yapımı devam eden tesisler için eldeki kaynakların daha rasyonel dağılımının sağlanıp 
bunların bir an önce bitirilmeleri sağlanmalı, yeni yatırımlar için Yap-İşlet veya Yapİşlet-Devret 
modellerinin uygulamaya geçirilmesi düşünülmelidir.  

✓ Kentleşme gelecekte artan bir ivme ile sürecektir. Kentleşme ve yükselen yaşam kalitesi yeni 
gereksinimler, dolayısıyla içme ve kullanma suyu için yeni yatırımlarla bakım ve onarıma daha 
fazla kaynak ayırmayı gerektirecektir. Bu nedenle gerek genel bütçeden ve gerekse yerel 
yönetimlerin bütçelerinden özellikle içme suyu sektörü yatırımlarına daha yüksek oranda pay 
ayrılmalıdır.  

✓ Alt yapı sektöründe görev yapan yetkili kuruluşlar arasında ise istenilen düzeyde eşgüdüm ve 
koordinasyon sağlanamamaktadır. Proje, tesis ve bakım ve onarım aşamalarında alt yapı 
konularında çalışmalar yapan ilgili kuruluşlar (Belediye, Su ve Kanalizasyon İdareleri, PTT, 
Botaş, DSİ, TCK, İller Bankası, TEDAŞ vb) arasında gerekli bilgi akışı sağlanmalıdır.  

✓ Alt yapı bileşenleri ile ilgili olarak ülke boyutunda ve yerel ölçekte uygulamaya yönelik 
ekonomik açıdan uygun teknolojilerin geliştirilmesi yönünde araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına gereken önem verilmelidir. 

Kaynakça 

Aktan, C.C., Dileyici, D. ve Vural, İ.Y. (2005). Altyapı Ekonomisi: Altyapı Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme. 

Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Camilla, M. ve Woiteks, U. (2006). “Public Infrastructure Investment and Efficiency in Italian Regions”, Journal of 
Productivity Analysis, April 2006, Volume 25, Issue 1–2, pp 57–65. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, I. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967). www.sbb.gov.tr/, erişim 
tarihi: 01.11.2018 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, II. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972). www.sbb.gov.tr/, erişim 
tarihi: 01.11.2018 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, III. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977). www.sbb.gov.tr/, erişim 
tarihi: 01.11.2018 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983). www.sbb.gov.tr/, erişim 
tarihi: 01.11.2018 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013). www.sbb.gov.tr/, erişim 
tarihi: 01.11.2018 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, V. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989). www.sbb.gov.tr/, erişim 
tarihi: 01.11.2018 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994). www.sbb.gov.tr/, erişim 
tarihi: 01.11.2018 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000). www.sbb.gov.tr/, erişim 
tarihi: 01.11.2018 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005). www.sbb.gov.tr/, erişim 
tarihi: 01.11.2018 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, X. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018). www.sbb.gov.tr/, erişim 
tarihi: 01.11.2018 
DPT, Yayın No:3, (1973). “Planlama Nedir? Niçin Plan Yapıypruz?”, Planlama Dergisi,Mart sayısı, Ankara, s.9-44. 

Savaş,V., (1986).  Kalkınma Ekonomisi, Beta Yayınları, s. 129. 

Soyak, A., (2003). “Türkiye’de İktisadi Planlama: DPT’ye İhtiyaç Var mı?”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4/2, 168-171. 

TODAİE (1961) Planlama ve Türkiye'de Uygulaması, No: 23, Ankara: TODAİE.   

Yayman, H. (2005). “Türkiye’nin İdari Reform Politiği”, (Yayınlanmış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Ankara. 

 

http://www.sbb.gov.tr/,%20erişim%20tarihi:%2001.11.2018
http://www.sbb.gov.tr/,%20erişim%20tarihi:%2001.11.2018
http://www.sbb.gov.tr/,%20eri%C5%9Fim%20tarihi:%2001.11.2018
http://www.sbb.gov.tr/,%20eri%C5%9Fim%20tarihi:%2001.11.2018
http://www.sbb.gov.tr/,%20erişim%20tarihi:%2001.11.2018
http://www.sbb.gov.tr/,%20erişim%20tarihi:%2001.11.2018
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/,%20erişim%20tarihi:%2001.11.2018
http://www.sbb.gov.tr/,%20erişim%20tarihi:%2001.11.2018
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/,%20erişim%20tarihi:%2001.11.2018
http://www.sbb.gov.tr/,%20erişim%20tarihi:%2001.11.2018
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/,%20erişim%20tarihi:%2001.11.2018
http://www.sbb.gov.tr/,%20erişim%20tarihi:%2001.11.2018
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/


IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

431 

  

BİLDİRİ NO 163: 5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU 
KAPSAMINDA JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER: AFYONKARAHİSAR 

ÖRNEĞİ 
İsmail BAŞARAN156; Ahmet UÇAR157; Rasim AKPINAR158; Ayşe EFE159 

Özet 

Ülkemizde 2003 yılından itibaren yerel yönetimlere dair çok sayıda reform ve düzenleme yapılmıştır. 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu bunlardan bazılarıdır. Yerel ve bölgesel düzeyde hizmet sunulması amacıyla çıkarılan bu 
kanunlar ile katılımcılık, âdem-i merkeziyet gibi kavramlar ve bu kavramların uygulanışı yeniden 
yorumlanmaktadır. Tüm bu kanunların ortak hedefi yerel yönetimlerdeki hizmetlerin verimli, 
ekonomik ve etkin olmasını sağlamaktır. Bu bağlamda 5355 sayılı Belediye Birlikleri Kanunu’nun amacı 
da tek tek belediyelerin ve diğer yerel yönetim birimlerinin yapamayacağı hizmetleri, mahalli idare 
birlikleri eliyle yapılmasını sağlamaktır. Bu gelişmeler ve hukuki düzenlemeler ile yerel demokrasi ve 
katılımcılık, yerel düzeyde de işbirliği ve sorumluluk alma kapasitesini arttırmak amaçlanır. Ülkemizde 
yerel yönetimlerin kendi aralarında işbirliği yapması ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamaktaydı. 
Yerel yönetimlerin kendi aralarında işbirliği yapmasına dair bu alanda yapılan ilk yasal düzenleme 5355 
sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile olmuştur. Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında 
kurulan Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, jeotermal kaynağa sahip olan belediyeleri bir araya 
getirerek dayanışma ve koordinasyonu arttırmayı, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek 
sürdürülebilir ve çevreci bir enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin farklı alanlarda da 
kullanılabilirliğini arttırmak için çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Toplam üye sayısı 116 olan bu 
birliğin üyelerinden bir tanesi de Afyonkarahisar Belediyesi’dir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı 5355 
sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile bu kanun kapsamında kurulan Jeotermal Belediye Birlikleri’ni 
incelemek ve Afyonkarahisar örneği üzerinden etkinliğini değerlendirmektir.  

Anahtar Kelimeler: 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Jeotermal Kaynaklı Belediye Birlikleri, 
Afyonkarahisar.  

 

UNION OF GEOTHERMAL BORNE MUNICIPALITIES IN CONTEXT OF 5355 LOCAL 
ADMINISTRATIVE UNIONS LAW: EXAMPLE OF AFYONKARAHISAR 

Abstract 

Lots of reforms and regulations about local administrations have been done in our country since 2003. 
Law no. 5302 Provincial Special Administration Law, Law no. 5355 Local Administrative Unions Law, 
Law no. 5393 Municipal Law are some examples of them. These laws that are made in order to serve 
local and regional level reinterpret the concept of participation, decentralization and their 
implementation. Target of all these laws is provide local administrative services to be productive, 
economic, and effective. In this context, aim of Law no. 5355 Local Administrative Unions Law is 
provide services which cannot be done by municipalities and other local government units individually 
are done by local administrative unions. Activity of the union is restricted to member of the union’s 
scope of authority of civilian administration. Objective of the developments and legal arrangements are 
local democracy and participation, increase in collaboration and capacity of undertaking. The very first 
regulation about local administrative units that collaborate with each other in service area is Law no. 
5355 Local Administrative Unions Law. Union of Geothermal Borne Municipalities, which is established 
in this scope of law, aims to enhance the solidarity and coordination within municipalities having 
geothermal energy, increase the fields of using geothermal energy which is sustainable and 
environmentalist and carry out works about that. Total member of the union is 116 and one of them is 
Afyonkarahisar. In this context, aim of the study is examine Law no. 5355 Local Administrative Unions 
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Law and Union of Geothermal Borne Municipalities established in this scope, and evaluate the 
efficiency of this union through the example of Afyonkarahisar.  

Keywords: 5355 Local Administrative Unions Law, Union of Geothermal Borne Municipalities, 
Afyonkarahisar. 

 

1. Giriş 

Türkiye’de 2003 yılından itibaren kamu yönetimi özelinde pek çok reform ve uygulamalarda 
değişiklikler yapılmıştır. Bu reform ve uygulamalara örnek olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu verilebilir. 5355 sayılı Mahalli İdare Birliği Kanunu da bu reform ve 
uygulamalar kapsamındadır. Reformların temelindeki başlıca etkenler dünyadaki iletişim 
teknolojilerinin gelişmesi ve dolayısıyla küreselleşme sonucunda kamu yönetimi teorisi ve 
uygulamalarında meydana gelen sorunları çözmek ve sorulara cevap vermek üzerinde yoğunlaşır. Tüm 
bunlar idarede bir tür reform zorlaması oluşturmuştur. Bu bağlamda görülen temel sorunlar ve 
değişiklikler idarenin hantallaşmış yapısı, kırtasiyecilik, yönetimde dışa kapalılık, demokrasi ve insan 
haklarına verilen önemin artması, küreselleşmeyle ulus devlet anlayışındaki değişiklikler, devletin 
etkinleştirilerek küçültülmesi ve piyasanın güçlenmesi gibi durumlardır. Bu anlayışlar kamu 
yönetiminde, iş görmesinde ve yapılanmasında farklılıklar getirmiştir (Memişoğlu, 2006, s. 81). Bu yeni 
reformlarla katılımcılık, vesayet, mali kaynak gibi alanlarda değişiklik ve yenilik getirilmiştir.  Bu 
bağlamda yapılan kamu yönetimindeki reformlar yerelleşmeyi, adem-i merkeziyetçiliği hedefler, 
işgörme anlayışında yeni teknikleri beraberinde getirir (Turan, 2015, s. 73).  

Yerelleşme ile yerel yönetimin ve yerel özerklik anlayışının geliştirilmesi, bu alanlarda işbirliği ve 
işgörme kapasitesinin arttırılması amaçlanır (Turan, 2015, s. 73). Bu bağlamda bu çalışmada yerel 
ölçekte işbirliğini merkeze almayı amaçlayarak çıkarılmış ilk kanun olan 5355 sayılı Mahalli İdare 
Birlikleri Kanunu ve bu kanun kapsamında kurulan Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği incelenmiş, 
Afyonkarahisar örneği üzerinden etkinliği değerlendirilmiştir.  

2. Mahalli İdare Birlikleri 

Mahalli İdare Birlikleri yerel yönetim uygulamaları için çözüm üretme mekanizması ve pratik bir 
teşkilatlanmadır. Özellikle bütçesi yeterli olmayan yerel yönetimlerin bir araya gelerek yardımlaşması 
ve koordinasyon oluşturması, birbirlerine sosyal, eğitsel ve ekonomik alanlarda destek olunması bu 
uygulamanın çıkış noktasıdır (Kara & Görün, 2008, s. 415-416). Yani yerel yönetimlerin güç ve işbirliği 
ortaklığının örgütlenmiş hali yerel yönetim birlikleridir. Yerel yönetimler alanında yapılan çalışmalar, 
bu birliklerin sayısının 1960 yılı itibariyle artmaya başladığını gösterir. Ancak yasal düzenlemelerin 
olmaması nedeniyle bu birlikler gözlemlenemeyen, denetlenemeyen ve yönlendirilemeyen kurumlar 
haline gelmiştir (Kara & Palabıyık, 2007). Bu düzensizliği gidermek amacıyla yerel yönetimlerde 
yeniden düzenlemeye gidilmiş ve bu amaçla çıkarılan yasa tasarılarında yerel yönetim birlikleri de ele 
alınmıştır. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu bu çerçevede değerlendirilir (Kara & Görün, 
Kırsal Kalkınmada İl Özel İdarelerinin, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin ve İlçe Yönetimlerinin 
Rolü ve Bazı Uygulamalar, 2008, s. 417).  

2.1. 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 

5355 sayılı Mahalli İdareler Birliği Kanunu, birliğin amaçlarını, kuruluşunu, görev ve yetkilerini, 
organlarını ve tüzüğünü içeren kanundur. 2005 yılında çıkarılmıştır (Mahalli İdareler Birliği Kanunu 
(MİB), 1982: madde 1). Bu kanundan önce ve sonra mahalli idareler birliğini düzenleyen herhangi bir 
kanun olmaması dolayısıyla önemlidir.  

Mahalli İdare Birliği; il özel idaresi, köy ve belediye gibi birden fazla mahalli idarenin görevi olan işleri, 
birlikte görmek için kendi aralarında kurdukları kamu idaresidir. Kendilerine haiz kamu tüzel 
kişilikleri ve bütçeleri vardır (Türkiye Belediyeler Birliği, 2018). Mahalli idarelerin bütün görevlerini 
kapsayacak şekilde genel amaçlı veya amacı açıkça belirtilmemiş bir birlik kurulamaz (MİB, 1982: 
madde 4). 
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Özerk ve yerel yönetim niteliğindeki kamu kuruluşu olmaları hasebiyle birliğin meclis, encümen ve 
başkan olmak üzere üç organı vardır. Bu organlar kanunda belirtilen istisnai haller dışında seçimle iş 
başına gelirler. Bu birliklerin kurulabilmesi için en az iki mahalli idarenin bir araya gelmesi gerekir. 
Ancak bu iki mahalli idarenin türleri aynı olmak zorunda değildir. Örneğin belediyeler kendi 
aralarında, il özel idareleri kendi aralarında birlik kurabilecekleri gibi belediyeler, il özel idareleri ve 
köyler birlikte kendi aralarında birlik kurabilirler (MİB, 1982: madde 8). 

Mahalli idarelerin kendi aralarında birlik kurmaları, birliğin tüzüğü kesinleştirildikten sonra 
Cumhurbaşkanı izni ile olur ve tüzel kişilik kazanırlar. Kurulmuş bir birliğe sonradan üyelik, başvuru 
üzerine birliğin meclisinin onayı ile olur. Bu durumda tekrar Cumhurbaşkanı izni aranmaz. Birlikten 
ayrılma da aynı şekilde birliğin meclis onayı ile olur (Değişik 700 sayılı KHK, 2018: madde 116).   

2.2. Kuruluş amaçlarına Göre Birlikler 

Kuruluş amaçlarına göre bu birlikler şu şekilde sınıflandırılabilirler (Türkiye Belediyeler Birliği, 2018): 

• Ülke Düzeyinde Kurulan Birlikler, 

• Üye Sayısı Yüzden Fazla Olan Birlikler, 

• Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri, 

• Sulama Birlikleri, 

• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, 

• Diğer Birlikler. 

2.2.1. Ülke Düzeyinde Kurulan Birlikler 

Mahalli idarelerin gelişmelerine yardımcı olmak, personelini eğitmek, menfaatlerini korumak ve bu 
idarelerle ilgili fikir beyan etmek amacıyla il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek için ülke 
düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir. Türkiye’de bunun için iki birlik kurulmuştur. Kanun gereği 
başka birlik kurulması da mümkün değildir (Türkiye Belediyeler Birliği, 2018). Bu birlikler:  

• Vilayetler Hizmet Birliği (VHB): Türkiye’deki tüm il özel idarelerini temsil etmek amacıyla 
kurulmuştur.  

• Türkiye Belediyeler Birliği (TBB): Türkiye’deki tüm belediyeleri temsil etmek amacıyla 
kurulmuştur.  

2.2.2. Üye Sayısı Yüzden Fazla Olan Birlikler  

Mahalli idare birliği kurmak için iki idarenin bir araya gelmesi kâfidir. Bir birliğin üye sayısı 100’den 
fazla ise bu durum bu birliğin birden fazla ili ya da bir coğrafi bölgeyi kapsadığını gösterir. Buna örnek 
olarak, ülkemizde sadece belediyeler tarafından kurulmuş olan Marmara Belediyeler Birliği, Ege 
Belediyeler Birliği gibi birlikler vardır (Türkiye Belediyeler Birliği, 2018).  

2.2.3. Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri  

Kültür ve turizmin korunması ve geliştirilmesi, turizm merkezlerinde alanın bir bütün olarak 
korunması, geliştirilmesi, tanıtılması;  turizm ve kültüre ilişkin sosyal ve teknik altyapının geliştirilmesi 
ve işletilmesi amacıyla alandaki bütün mahalli idarelerin katılımı ile bir mahalli idare birliği kurulur. 
Bu amaçla kurulan birliklerin meclis üyelerinin üçte biri, alandaki Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin temsilcilerinin kendi aralarından 
birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla meclis üyeliğine seçilirler (Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu, 1982: madde 27).  

Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri’ne ödenecek aidatlar üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte 
birinden az olmamak üzere, birlik meclislerince belirlenir. Birliğin görev ve yetki alanında bulunan 
konaklama tesislerinin yatak sayısına ve deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasitelerine göre 
belirlenir. Birliğe üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlar da meclisçe belirlenecek 
miktarda katılım payı ve ücreti öderler (Türkiye Belediyeler Birliği, 2018). 

  



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

434 

  

2.2.4. Sulama Birlikleri 

Sadece tarım arazilerinin sulanması faaliyetini yürütmek amacıyla kurulan mahalli idare birlikleridir. 
Sulama Birlikleri meclisine birliğin sulama faaliyetinden yararlanan mülk sahibi çiftçiler arasından 
birlik tüzüğünde gösterilen sayıda üye de seçilebilmektedir (Türkiye Belediyeler Birliği, 2018). 

2.2.5. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

İlçelerde tarım ürünlerinin pazarlanması dışında, kanalizasyon, su, yol vb. altyapı tesisleri ile köylere 
ait diğer hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, kırsal kalkınmayı sağlamak, bizzat yapmak ve 
yaptırmak üzere tüm köylerin katılımıyla bir birlik kurulabilir. Bu birlik o ilçenin adını taşıyan bir birlik 
olur (MİB, 1982: madde 18).  

Merkez ilçelerde birlik başkanı vali veya yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır. Birliğin meclisi, 
birlik başkanı başkanlığında, o ilçeden seçilen il genel meclisi üyeleri ve birliğe üye köylerin 
muhtarlarından oluşur (MİB, 1982: madde 18).  

2.2.6. Diğer Birlikler 

Yukarıda sayılan özel amaçlarla kurulan birlikler dışında kalan, birden çok mahalli idarenin ortak 
amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla kurdukları birliklerdir (Türkiye Belediyeler Birliği, 2018). 

3. Jeotermal Enerji 

Enerji zorunlu üretim faktörlerinden biridir ve bir ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınması için 
potansiyelini yansıtmada temel göstergelerdendir. Gelişme ve refah artışıyla enerji tüketiminin de 
arttığı görülür. Üretim için vazgeçilmez olan enerji; kimyasal, mekanik, hidrolik, nükleer, jeotermal, 
güneş, elektrik, rüzgâr gibi pek çok değişik şekillerde bulunabilir ve birbirlerine dönüştürülebilir. 
Kullanışlarına göre yenilenebilir ve yenilenemez olarak ikiye ayrılırken; dönüştürülebilirliklerine göre 
birincil ve ikincil kaynaklar olarak ikiye ayrılır. Yenilenebilir enerji, kısa vadede kendisini yenileyebilen, 
tükenmeden kalabilen enerji kaynaklarını ifade ederken yenilenemez enerji kaynakları ise kısa vadede 
tükeneceği öngörülen enerji kaynaklarıdır (Koç & Şenel, 2013, s. 33).  

Şekil 1. Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması 

 

Kaynak: Koç & Şenel, 2013 
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Jeotermal enerji yerkürenin merkezinde akkor halinde bulunan çekirdekten, çevresine ve yeryüzüne 
yayılan ısının oluşturduğu enerjidir. Jeotermal enerji kaynağı ise yerkabuğunun değişik yerlerinde 
birikmiş ısının meteorik kökenli suların yüzeye taşınması ile oluşan, sıcaklıkları her zaman bölgesel 
atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki yeraltı ve yerüstü sularına nispeten daha 
fazla mineral, tuz ve gaz içeren buhar ve sıcak su olarak tanımlanır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarındandır (Koçak, 2005). Bu kaynağı oluşturan sular meteorik kökenli oldukları için kaynakları 
beslendikleri sürece bu enerji kaynağına sahip olunabilir. Tükenebilen fosil kaynaklı enerji 
kaynaklarının sebep olduğu çevresel sorunlarla karşılaştırıldığında bu enerji türünün çevreci ve 
sürdürülebilir olduğu görülür. Jeotermal enerji, kullanım alanının geniş olması ve dışa bağımlı olmadan 
kullanılabilecek bir enerji kaynağı olmasından dolayı önemlidir. Ayrıca ilk defa yatırım yapılırken 
harcanan masraflar dışında maliyeti yoktur (Özkaya, Variyenli, & Yonar, 2008, s. 1-2).  

Türkiye’nin Alp-Himalaya orojenik kuşağı üzerinde bulunması sebebiyle 102 ˚C’ye varan 600’ün 
üzerinde jeotermal kaynak bulunmaktadır. Avrupa’da İtalya’dan sonra en fazla jeotermal kaynağa 
sahip ülkedir. Bu kaynaklar jeolojik yapı itibariyle en fazla Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır (Koçak, 
2005).  

Şekil 2: Türkiye’nin Volkanik Etkinliği ve Jeotermal Alanlar 

Kaynak: Koçak, 2005.   

Türkiye’de bulunan bu etkinliği değerlendirmek ve jeotermal kaynağa sahip olan belediyeleri bir araya 
getirerek aralarındaki dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Jeotermal Kaynaklı 
Belediyeler Birliği (JKBB) kuruluştur. 

4. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Afyonkarahisar Belediyesi  

4.1. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği 

1997 yılında jeotermal kaynağa sahip belediyeleri bir araya getirerek aralarında dayanışma ve 
koordinasyonu arttırmak amacıyla 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulmuş 
tüzel kişiliğe haiz olan birliklerden biridir. Birliğin merkezi Ankara ili Kızılcahamam ilçesidir. 2018 yılı 
itibariyle 116 üyesi vardır. Bu üyeler Afyonkarahisar Belediyesi, Çobanlar Belediyesi, Dinar Belediyesi, 
İhsaniye Belediyesi, İscehisar Belediyesi, Sandıklı Belediyesi, Ağrı Belediyesi, Diyadin Belediyesi, 
Aksaray Belediyesi, Sarıyahşi Belediyesi, Amasya Belediyesi, Hamamözü Belediyesi, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, Ayaş Belediyesi, Beypazarı Belediyesi, Çamlıdere Belediyesi, Güdül Belediyesi, 
Haymana Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Kızılcahamam Belediyesi, Polatlı Belediyesi, Aydın 
Büyükşehir Belediyesi, Buharkent Belediyesi, Efeler Belediyesi, Germencik Belediyesi, İncirliova 
Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Kuyucak Belediyesi, Nazilli Belediyesi, Sultanhisar Belediyesi, 
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Altıeylül Belediyesi, Balya Belediyesi, Bigadiç Belediyesi, Dursunbey Belediyesi, Edremit Belediyesi, 
Gönen Belediyesi, Kepsut Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Ilıcalar Belediyesi, Bolu Belediyesi, Göynük 
Belediyesi, Karacasu Belediyesi, Mudurnu Belediyesi, Seben Belediyesi, Taşkesti Belediyesi, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi, Çermik Belediyesi, Buldan Belediyesi, Denizli 
Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Erzincan Belediyesi, Aziziye 
Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Olur Belediyesi, Pasinler Belediyesi, Alpu Belediyesi, 
Günyüzü Belediyesi, İnönü Belediyesi, Mıhallıç Belediyesi, Mihalgazi Belediyesi, Sarıcakaya Belediyesi, 
Seyitgazi Belediyesi, Balçova Belediyesi, Bayındır Belediyesi, Çeşme Belediyesi, Dikili Belediyesi, 
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Eskipazar Belediyesi, Sarıoğlan Belediyesi, Akpınar Belediyesi, 
Çiçekdağı Belediyesi, Kaman Belediyesi, Kırşehir Belediyesi, Kurancılı Belediyesi, Mucur Belediyesi, 
Başiskele Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Ilgın Belediyesi, Çitgöl Belediyesi, Emet Belediyesi, Gediz 
Belediyesi, Hisarcık Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Simav Belediyesi, Alaşehir Belediyesi, Gördes 
Belediyesi, Kula Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Avanos Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, 
Nevşehir Belediyesi, Niğde Belediyesi, Osmaniye Belediyesi, Çamlıhemşin Belediyesi, İkizdere 
Belediyesi, Akyazı Belediyesi, Havza Belediyesi, Terme Belediyesi, Sivas Belediyesi, Akçakale 
Belediyesi, Haliliye Belediyesi, Hilvan Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Saray Belediyesi, 
Reşadiye Belediyesi, Banaz Belediyesi, Uşak Belediyesi, Armutlu Belediyesi, Esenköy Belediyesi, 
Termal Belediyesi, Akdağmadeni Belediyesi, Sarıkaya Belediyesi, Sorgun Belediyesi ve Yerköy 
Belediyesi’dir (Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, 2018).   

Birliğe üye olan belediyelere eğitim seminerleri ve paneller düzenlemek, bu konuda jeotermal enerjiye 
olan farkındalığı arttırmak, danışmanlık hizmetleri vermek, jeotermal enerjinin farklı alanlarda 
kullanılmasını teşvik etmek ve buna yönelik idari ve hukuksal çalışmalar yapmak, süreli yayın 
çıkarmak amaçları arasında yer alır (Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, 2018).  

Birlik her yıl Nisan ve Ekim aylarında toplantılar gerçekleştirmektedir. Toplantılar birliğe üye 
belediyelerde gerçekleştirilmekte, bu belediyelere toplantılarda jeotermal enerjinin önemi, kullanım 
alanları, mevzuat ile ilgili bilgiler, yeni gelişmelerden bahsedilmekte ve paneller düzenlenmektedir. 
Belediyelerde çalışan teknik ve idari personele, paneller dışında eğitim seminerleri de 
düzenlenmektedir (Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, 2018).  

Jeotermal alanda yapılan çalışmalar, yeni gelişmeler, üye belediyelerin jeotermal alandaki faaliyetleri 
ve sektörle ilgili bilgiler olmak üzere çeşitli yazıların yayınlandığı, dört ayda bir ‘JeoTERMAL 
Belediyeler’ adıyla bir dergi çıkarmaktadır (Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, 2018).  

4.1.1. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin Görev ve Hizmetleri 

Birliğin tüzüğünde kabul edilen görev ve hizmetler şunlardır (Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği 
Tüzüğü, 2018): 

• Birliğe üye olan belediyelerin ortak çalışmalarına yön verecek temel politika, strateji ve 
ilkelerin belirlenmesine yardımcı olmak, 

• Üye belediyelerin hak ve çıkarlarını korumak, jeotermal konusunda ve buna bağlı konularda 
kamuoyu oluşturmak, bu amaçla parasal, kredi alma ve yasal konularında ve ilgili 
belediyelerin maddi ve manevi desteğini alarak jeotermal kaynakların değerlendirilmesinde 
başarılı hizmetler vermek için ilgili ve yetkili makamlarla istişarelerde bulunarak bu 
konularda destek almak ve sağlamak, 

• Birliğe üye belediyelerin finansal gereksinimlerinin karşılanması amacıyla ulusal ve 
uluslararası kuruluşlardan kredi sağlamak, 

• Birliğe üye belediye ve o yerde yaşayan halkın bilgilendirilmesi, haberdar edilmesi ve 
konuyla ilgili olarak eleştiri ve önerileri almak üzere dergi, broşür, gazete, kitap, afiş, haber 
bülteni çıkarmak, dağıtmak ve bu konuda yayınlanan basılı evrakları almak ve temin etmek, 

• Birliğe üye belediyelerin ve jeotermal kaynağın değerlendirilmesi amacıyla belediye 
ortaklığında kurulan şirketler eli ile yürütülen jeotermal kaynağın değerlendirilmesi ve 
kullanılması en ileri teknolojiyi gerek ülke içinde gerekse uluslararası düzeyde takip etmek 
ve mevcudun en iyisini ve ekonomik olanının hayata geçirilmesini temin etmek,  

• Gerek Türkiye içerisinde gerekse uluslararası düzeyde bu konuda araştırma ve yerinde 
inceleme yapmak, bu konuda her türlü toplantı ve seminere katılmak ve düzenlemek, 
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• Belirlenen amaçları karşılamak için taşınır taşınmaz mal edinmek; kiralamak, kiraya vermek, 
satmak ve ortak kullanmak, 

• Konuyla ilgili daimi ya da geçici araştırma ve danışma büroları açmak, 

• Üye belediyelerin güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji faaliyetlerinde 
bulunmaları halinde temel strateji, politika ve ilkelerin belirlenmesi konusunda yardımcı 
olmak ve yönlendirme yapmak. 

4.2. Afyonkarahisar Belediyesi 

Afyonkarahisar Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nün doğusunda yer alır. Afyon-Akşehir 
grabeni üzerinde olması sebebiyle jeotermal enerji kaynağı bakımından oldukça zengindir (Sabah & 
Çelik, 1999, s. 4). Bu enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilmek amacıyla 2012 yılında Jeotermal 
Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye olmuştur. Afyonkarahisar’da, Afyonkarahisar Belediyesi dışında 
ilçe belediyelerinden Çobanlar Belediyesi, Dinar Belediyesi, İhsaniye Belediyesi, İscehisar Belediyesi ve 
Sandıklı Belediyesi de bu birliğe üye belediyeler arasındadır (JeoTermal Belediyeler Dergisi-6, 2012). 

Afyonkarahisar’da JKBB kapsamında yapılan çalışmalardan ilki seracılık faaliyetleridir. Entansif 
tarımsal bir faaliyet olan seracılıkta birim alandan daha fazla verim almak amacıyla kullanılan 
malzemelerin sebep olabileceği sağlık sorunları ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla dünya genelinde 
çevre dostu üretim tekniklerine yönelme başlamıştır. Seracılık maliyetlerinin %70’i ısıtma 
maliyetleridir. Karasal iklimden dolayı normal şartlarda oldukça maliyetli olacak olan seracılık, 
Afyonkarahisar’da jeotermal enerjiyle birlikte oldukça düşük bir maliyete tekabül etmektedir. Ayrıca 
çevreci ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olması sebebiyle seracılıkta kullanılmaya da elverişlidir  
(Kervankıran, 2011, s. 395).  

Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması, pazar şansı yüksek ürünlerin üretilmesi, tüketici 
sağlığının korunması ve işletmeler için en yüksek gelirin elde edilmesi, kırsal kesimin yaşam kalitesinin 
arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlarıyla seracılık faaliyetlerinde jeotermal enerji 
kaynakları kullanımı artırılmaya çalışılmaktadır (JeoTermal Belediyeler Dergisi-6, 2012). 

 2012 yılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı160 Mehdi Eker’e göre “Alternatif kaynakların seracılık 
faaliyetinde kullanımının yaygınlaşması ile ülkemizde iklim koşullarına bağlı olarak ağırlıklı olarak 
sahil kesiminde yoğunlaşan seracılık faaliyetlerinin, jeotermal bölgelerde de toplanması ile iklime ve 
özellikle de ısıtma giderlerine son derece bağlı olan bu sektörün ülkenin pek çok yerinde hızla 
gelişmesine katkı sağlayacaktır.” (Eker, 2012).  

Fotoğraf 1: Çobanlar İlçesinde Domates Üretimi Yapılan Jeotermal Sera 

 

Kaynak: Kervankıran, 2011. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın161 2015 yılı İl Müdürlüğü kayıtlarına göre Türkiye’de 15 ilde 
3858,85 dekar alanda jeotermal kaynak kullanılarak örtüaltı üretim yapılmaktadır (Hasdemir, Gül, 
Hasdemir, & Yasan Ataseven, 2015). Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk’ün yaptığı 
açıklamaya göre “… Jeotermal enerji ile ısıtılan sera varlığı bakımından İzmir ili, yaklaşık 820 dekar 
alan ve yüzde 19’luk payla ilk sırada yer alırken, İzmir’i 756 dekar alan ve yüzde 17,7’lik payla Manisa 

                                                        
160 2018 yılı itibari ile Tarım ve Orman Bakanlığı. 
161 2018 yılı itibari ile Tarım ve Orman Bakanlığı.  
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ve 720 dekar alan ve yüzde 16,8’lik payla Afyonkarahisar ili takip etmektedir. 2017 yılı mart ayı itibari 
ile ülkemizde 3 bin 760 dekarı plastik sera ve 523 dekarı cam sera olmak üzere toplam 4 bin 283 dekar 
jeotermal enerji ile ısıtılan, 225 ünite örtü altı varlığımız bulunmaktadır. Jeotermal enerji ile ısıtılan 
seraların ortalama ünite büyüklüğü 19,3 dekar olup bu işletmelerin toplam yüzde 92,7’si topraksız 
tarım, yüzde 7,3’ünde ise topraklı tarım yöntemi ile yetiştiricilik yapılmaktadır. Topraksız tarım yapan 
işletmelerin yüzde 99,6’sı katı ortam kültürü kullanmaktadır. Jeotermal enerji ile ısıtılan sera 
işletmelerinin yüzde 96,45’inde domates yetiştirilmektedir” (Öztürk, 2018). 

1994 yılında kurulan ve 1996 yılında işletmeye alınan Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş. (Afjet) 
doğal, ucuz, yenilenebilir, temiz ve emniyetli olan jeotermalin ısıtma ihtiyacında kullanılması amacıyla 
kurulmuştur (Sabah & Çelik, 1999, s. 3). Ortakları arasında Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü 
(%59,42), Afyonkarahisar Belediyesi (%26,66), Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (%6,03) ve diğer 
küçük ortaklar (%7,89) bulunur. Bu bağlamda 24 kuyudan yararlanan Afjet jeotermalin sürdürülebilir 
özelliğinin devamlı olmasını sağlamaya yönelik re-enjeksiyon (geri basım) için 4 kuyu kullanmaktadır. 
Uluslararası pazarı ve dışa bağımlılığı olmaması sebebiyle fiyatlarda anormal artışlar gözlenmez. Bu 
bağlamda 2018 yılı itibariyle 11.768 hane ve 25.256 konut eşdeğerliği aboneye sahiptir (AFJET A.Ş, 2018). 
2014 yılından itibaren JKBB faaliyetleri kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer 
Kampüsü de Afjet ile ısınmaktadır (JeoTermal Belediyeler Dergisi-8, 2014).   

Afjet, hava kirliliğinin azaltılması amacıyla termal otellerin termal su ve ısıtma ihtiyaçlarının 
karşılanması faaliyetlerinde Termal Turizm Hattı projesiyle de hizmet vermektedir (AFJET A.Ş, 2018). 

Kamuya ait ilk jeotermal kaynaklı elektrik santrali de Afyonkarahisar’da JKBB kapsamında açılmıştır. 
Elektrik giderlerinin düşürülmesi amacıyla Afyonkarahisar’daki jeotermal kaynaklara ve sıcaklıklara 
uygun elektrik üretim teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda 150 ˚C’den 
düşük sıcaklıkta tercih edilen teknoloji olan Organik Rankin Çevrimi (ORÇ) ile sudan daha düşük 
sıcaklıkta kaynayan ve yüksek moleküler ağırlıklı bir yardımcı akışkan kullanılarak elektrik 
üretilmektedir. Bu noktada başlangıç itibariyle 3 MW/h enerji başarılı şekilde elde edilmiştir (JeoTermal 
Belediyeler Dergisi-9, 2017).  

Afyonkarahisar’da JKBB kapsamında jeotermalin önemini anlatmak ve tekrar hatırlatmak için çeşitli 
seminerler de düzenlenmiştir. Bu seminerler Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa düzenlenmiş ve 
jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suların önemi dolayısıyla eğitim verilmiştir (JeoTermal 
Belediyeler Dergisi-8, 2014).  

Bunlara ek olarak 2007 yılında Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 
çıkarılmasıyla bu kanuna tabi yaptırım ve faaliyetler hızlandırılmıştır. Bu kapsamda Afyonkarahisar’da 
termal turizme dair oldukça fazla yatırım yapılmıştır. En önemli istihdam potansiyellerinden biri haline 
gelen sağlık-termal turizminin belirli bir tatil döneminin olmaması, yıl boyunca devam edebilmesi de 
bu noktada önemlidir (Afyonkarahisar Belediyesi, 2018).  

5. Sonuç 

Mahalli idarelerin kendi aralarında yardımlaşması ve koordinasyonu arttırmaları amacıyla çıkarılmış 
olan 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulmuş olan Jeotermal Kaynaklı 
Belediye Birlikleri, jeotermal kaynağa sahip olan belediyelerin bir araya gelerek yardımlaşması, 
koordinasyonlarının arttırılması, bilgi ve destek alışverişinin sağlanması amacıyla kurulmuştur. 
Sürdürülebilir, çevreci, ucuz maliyetli bir enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin kullanımının 
yaygınlaşması, halkın ve belediyelerin bu konuda bilinçlenmesi sosyal, ekonomik ve çevresel pek çok 
yarar sağlayacaktır. Bu bağlamda bu birliklerden biri olan Afyonkarahisar Belediyesi’nin, JKBB 
faaliyetleri kapsamında ısıtmadan elektrik üretimine, seracılıktan bilinçlendirme faaliyetlerine kadar 
pek çok alanda etkin olduğu gözlemlenmiştir. Afjet’in kurulmasıyla jeotermal kaynaklı yapılacak 
işlerde daha sistemli bir düzen getirilmiş olduğu görülmüştür. Hava kirliliğinin azaltılması, 
sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin daha fazla alanda kullanılması bu konudaki 
bilinçlenmeyi arttırarak mümkün olur. 
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BİLDİRİ NO 164: KONUT FİYATLARINDA BALON OLUŞUMUNUN 
BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Taha Bahadır SARAÇ162 

Özet 

Finansal balon herhangi bir varlığın spekülatif hareketler sonucunda gerçek değerinin üzerinde işlem 
görmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda finansal balonların belirlenmesine ilişkin çalışmaların 
genellikle hisse senedi piyasasını kapsadığı görülmektedir. Bu çalışmada ise farklı olarak ise konut 
fiyatlarında balonların varlığının incelenmesi amaçlanmıştır. Özellikle Türkiye’de istihdamın yaklaşık 
%8’ine yakın bir bölümünü oluşturan ve kendisine bağlı bir çok sektörün gelişimine de katkı sağlayan 
inşaat sektörü Türkiye ekonomisinin sürükleyici bir sektörü olarak kabul edilmektedir. Bunula birlikte 
konut kredilerinin gelişimi ile birlikte bireylerin ihtiyaçlarının dışında da yatırım aracı olarak konut 
edinmeleri konut piyasasına yönelik talebi artırmakta ve bu durum konut fiyatlarının gerçek 
değerlerinin üzerinde işlem görmesine neden olabilmektedir. Bu bağlamda hazırlanan bu çalışma, 
Türkiye’de                2010:01-2018:09 döneminde konut fiyatlarında balonların oluşup oluşmadığının 
belirlenmesine yönelik hazırlanmıştır. Ekonometrik yöntem olarak GSADF testinin kullanıldığı 
çalışmada konut fiyatlarında balon etkisi oluşmadığı tespit edilmiştir.    

Anahtar Kelimeler : Konut Piyasası, Finansal Balonlar, Türkiye 

Jel Kodları  : G10, C58 

 

DETERMINING THE BUBBLE FORMATION IN HOUSE PRICES: TURKEY CASE 

Abstract 

A financial bubble is defined as any asset is traded above its real value as a result of speculative 
movements. In this sense, it is seen that the studies on the determination of the financial bubbles 
generally cover the stock market. In this study, on the other hand, it is aimed to investigate the existence 
of bubbles in house prices. The construction sector constitutes a portion nearly 8% of employment in 
Turkey and is considered to be an immersive sector that contributes to the development of many other 
sectors. In addition to this, with the development of housing loans, acquiring housing as an investment 
tool aside from the needs of individuals increases the demand for the housing market, and that situation 
may cause house prices to be processed above their actual values. In this context, this study was 
intended to determine whether the bubbles in housing prices occurred in Turkey during the period 
from 2010:01 to 2018:09, and within the scope of the study it was found that there is no bubble in house 
prices. 

Key Words  : House Market, Financial Bubbles, Turkey 

Jel Kodları    : G10, C58 

 

1. Giriş  

Balon terimi, bir varlığın kendi değeri düşünülmeksizin gerçekleştirilen spekülatif hareketlere bağlı 
olarak söz konusu varlığın fiyatında ortaya çıkan hızlı artış olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda varlık 
balonlarının oluşumunda varlık fiyatları iktisadi temellerden uzaklaşmaktadır. Varlık balonları talep 
yönlü bir şok ile başlayabileceği gibi reel gelir artışının veya düşük kredi oranlarının etkisiyle de 
oluşabilmektedir. Artan talep ile  varlığın bu eğilimini gelecekte de göstereceği beklentisi piyasaya giren 
alıcıların ilgili varlığı daha yüksek bir fiyattan satabileceklerini düşünmelerine neden olmaktadır. 
Konut piyasası içinde geçerli olan bu durumun etkisiyle üreticilerin konut talebinin artmasıyla beraber 
fiyatların yükselmesini gözönüne alarak konut yatırımlarını artırdıkları fakat konut fiyatlarının daha 
fazla yükselmeyeceği beklentisi yaygınlık kazanmaya başladıkça sürecin tersine döndüğü ve konut 
satışlarının  artacağı vurgulanmaktadır. Bu durumda da fiyatların yükseleceğini düşünen ve bu beklenti 
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ışığında yatırım yapan ve kredi kullanarak konut sahibi olan tüketiciler fiyatların düşmeye başlaması 
ile birlikte zarar ile karşılabilemektedirler (Dalkılıç ve Aşkın, 2017, s. 165-167).  

İnşaat sektörü diğer sektörleri harekete geçirmesi ve iş yaratması kapasite anlamında önemli bir sektör 
olarak kabul edilmektedir. İnşaat sektörünün ürettiği ürünler köprü, yol, baraj vb. yatırım malı olarak 
nitelendirilmekte ve bu anlamda inşaat sektörünün gelişmesi katma değer oluşumuna da katkı 
sağlamaktadır (Kaya vd., 2013, s. 143). Bu açıdan inşaat sektörünün Türkiye’de ki durumu 
incelendiğinde, inşaat sektörünün 2018 yılı Ağustos ayında toplam istihdamın yüzde 7.1’ini 
oluşturduğu ve 2018 üçüncü çeyrek  döneminde GSYİH içerisindeki payının ise yüzde 6.6. olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. Fakat 2017 yılı üçüncü çeyrek döneminde GSYİH içerisindeki payının 
yüzde 8.8 olduğu dikkate alındığında inşaat sektörünün son dönemde daraldığı gözlenmektedir. 
Sektörde yaşanan söz konusu bu daralmada konut kredi faizlerinin 10 yıllık vade için yüzde 2’ler 
seviyesine yaklaşmasının etkili olduğu düşülmektedir. Zira  Haziran 2018 döneminde 47.648 olan 
ipotekli konut satışının Ekim 2018 döneminde 11.330’a gerilediği tespit edilmektedir. Buna karşılık 
Haziran 2018’de 119.413 olan toplam konut satışının Ekim 2018’de 127.327’ye yükseldiği görülmektedir. 
Bu durumun oluşmasında ise Haziran 2018 döneminde 2.060 olan yabancıya konut satış adedinin Ekim 
2018’de 5.615’e yükselmesinin, markalı konut üreticilerinin düşük faiz ile müşterilerine kredi 
kullanıdırmalarının ve senetle konut satış yöntemini kullanılmalarının etkili olduğu ileri sürülmektedir. 
Bununla birlikte, 2018 yılı Eylül ayında bina inşaatı ciro endeksinin bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 
yüzde 5.5 oranında azalması konut satışlarındaki artışın yeni konut yapımını özendirmediğine işaret 
etmektedir. Bu gelişmelerin etkisiyle de konut fiyat endeksi 2018 yılı Ekim ayında 271.90 değerine 
ulaşmıştır. Bu noktada önemli olan ve çalışmanın hazırlanmasına dayanak teşkil eden nokta konut 
fiyatlarındaki bu değişik arzdaki değişiklik ile ne ölçüde birlikte hareket etmektedir. Diğer bir deyişle, 
Türkiye’de konut fiyatlarındaki değişiklikler varlık balonu oluşacak şekilde mi gerçekleşmektedir? Bu 
amaç doğrultusunda hazırlanan ve üç bölüm şeklinde hazırlanan çalışma ekonometrik analiz 
sonuçlarının yer aldığı ikinci bölümün ardından sonuç bölümü ile tamamlanmıştır.  

2. Ekonometrik Analiz Sonuçları 

Çalışmada Türkiye’de konut fiyatlarında varlık balonu oluşup oluşmadığının tespit edilmesi 
noktasında 2010:01-2018:09 dönemine ait konut fiyat endeksi verileri kullanılmıştır. Verilerin elde 
edilmesinde TCMB EVDS (Elektronik Veri Dağıtım Sistemi) kullanılmıştır. Konut fiyat endeksi TÜFE 
(Tüketici Fiyat Endeksi) kullanılarak reel biçime dönüştürülmüş ve ekonometrik analizde konut fiyat 
endeksi değişimi kullanıldığı için serinin birinci farkı alınmış ve daha sonra mevsimsellik etkisinden 
arındırılmıştır. Elde edilen seri ise Grafik 1’de sunulmuştur.    

Grafik 1. Farkı Alınmış Reel Konut Fiyat Endeksi Serisi 
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Konut fiyatlarındaki varlık balonunun araştırılması için ise sağ kuyruklu birim kök testlerinden 
Genelleştirilmiş ADF (GSADF) testi kullanılmıştır. Genelleştirilmiş ADF testi temelini ADF modelinin 
tekrarlı tahmini oluşturmakta ve ADF istatistik serisinin alt değeri olarak hesaplanmaktadır.  

 

 

GSADF birim kök testlerinde                sıfır hipotezini ise alternatif hipotezi 
göstermektedir. Tekrarlamalı regresyonlarda yukarıdaki model her geçişte bir 
gözlem artırılan örnek verinin alt kümelerini kullanarak tekrar hesaplanmakta 
ve aşağıdaki biçimde gösterilmektedir.  

 

Yukarıdaki denklemde                                           W 
standart Brownian sürecini gösterirken;  

ise  azalan Brownian sürecini göstermektedir  (Korkmaz vd.,  

2016, s. 39 ve Phillps vd., 2015, s. 1045-1055).  

Bu açıklamalar ışığında gerçekleştirilen GSADF testi sonuçları Grafik 2 ve Tablo 1’de sunulmuştur. 

Grafik 2. GSADF Testi Sonuçları 
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Not: 1) Mavi çizgi geriye dönük SADF çizgisini; Kırmızı çizgi 95% önem düzeyindeki kritik değer 
dizisini; Yeşil çizgi ise farkı alınmış reel konut fiyat endeks serisini göstermektedir. 
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Tablo 1. GSADF Testi Sonuçları 

GSADF Testi Önem Düzeyleri ve Kritik 
Değerleri 

t-istatistik Değeri Olasılık Değeri 

 
0.405377 

 
0.9990 

99 % 32.59362 

95 % 12.22556 

90 % 7.597997 

Not: Test sonuçları 1000 tekrarlı Monte Carlo simülasyonu sonucu elde edilmiştir. Pencere genişliği ise 
beş (5) olarak belirlenmiştir.  

       

Tablo 1’deki sonuçlara hesaplanan t-istatistik değeri %95 önem düzeyindeki kritik değerden küçük 
olması nedeniyle balonların olmadığını ileri süren boş hipotez kabul edilmiştir.  

4. Sonuç  

Konut fiyatlarını etkileyen spekülatif davranışların konut fiyatlarında balonların oluşmasına neden 
olacağı ve oluşan balonların patlamasının ardından istihdam ve üretim hacmi başta olmak üzere geniş 
etkilerin oluşacağı ifade edilmektedir. Bu nedenle konut piyasasında varlık balonlarının tespiti 
balonların patlamasının ardından oluşabilecek sorunların önlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu 
bağlamda hazırlanan çalışmada ise 2010:01 ile 2018:09 döneminde konut fiyatlarında balon oluşup 
oluşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. GSADF yönteminin benimsendiği çalışmada incelenen 
dönemde konut fiyatlarında balon oluşmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç literatürde Coşkun ve 
Jadevicius (2017) ile Zeren ve Ergüzel (2015) sonuçları ile uyumluluk göstermektedir.   
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BİLDİRİ NO 165: OECD ÜLKELERİNDE YAŞLANAN NÜFUSUN EMEKLİLİK 
SİSTEMİNE ETKİSİ 

Ergün METİN163 Bahadır Bilge AYCAN164 

Özet 

Yaşlanma her insanın hayatının bir döneminde karşı karşıya kalacağı biyolojik ve sosyal bir risktir. 
Yaşlanmayla ortaya çıkan en önemli sosyal risklerden biri kişinin gelirindeki azalmadır. Bu çalışmada, 
kişinin gelirinde meydana gelen azalmayı telafi etmek için kurulmuş emeklilik sitemi üzerinde 
durulacaktır. Bu çalışmanın amacı, OECD ülkelerinde yaşlanan nüfusunun emeklilik sistemi üzerindeki 
etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde, birinci ve ikinci bölümlerde yaşlanma ve emeklilik 
kavramları kısaca açıklandıktan sonra, OECD ülkelerinde yaşam beklentileri ve emeklilik yaşları 
üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Üçüncü bölümde yaşlanan nüfusun emeklilik sistemleri 
üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Sonuç bölümünde ise; yaşlanan nüfus ve emeklilik sistemleri hakkında 
genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Emeklilik, Nüfusun Yaşlanması, Emeklilik Yaşı, Emeklilikte Geçen Süre 

 

The Effects of Aging Population on Pension System in OECD Countries 

Abstract 

Aging is a biological and social risk that every human being will face at some point in his life. One of 
the most important social risks that arise with aging is the decrease in the income of the person. In this 
study, the pension system established to compensate for the decline in the income of the person will be 
emphasized. The aim of this study is demonstrating the impact of the aging population on pension 
system in the OECD countries. Within the frame work of this aim, after briefly explaining the concepts 
of aging and retirement in the first and second sections, an assessment will be made of life expectancies 
and retirement ages in OECD countries. In the third part, the effect of aging population on pension 
systems will be discussed. In the conclusion part; a general assessment will be made of the aging 
population and pension systems. 

Key Words: Old age, Retirement, Aging Population, Retirement Age, Expected Years in Retirement 

 

GİRİŞ 

İnsanlar hayatları boyunca önceden tahmin edemedikleri ve önlem alamadıkları pek çok riskle karşı 
karşıya kalırlar. Yaşlılık ise, önceden bilinmesine rağmen kaçınılması mümkün olmayan biyolojik ve 
sosyal bir risktir. Fizyolojik kabiliyetlerinde azalmaya bağlı olarak yaşlanan bireyler, çalışma yetilerini 
önemli ölçüde kaybetmenin sonucu olarak gelirlerinde azalma riskiyle karşılaşırlar. Öte yandan 
yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan sağlık problemleri de hem çalışma gücünde kayba hem de kişisel 
giderlerde artışa sebep olmaktadır. 

Günümüzde sosyal güvenlik sistemleri, yaşlanmayla ortaya çıkan riskler karşısında bireylere asgari 
düzeyde de olsa koruma sağlamaktadır. Çalışan nesillerin çalışmayan nesillerin ihtiyaçlarını finanse 
ettiği bu sistemin en önemli gider kalemleri sağlık harcamaları ve emekli aylıklarıdır.  

Emeklilik, yaşlılığa bağlı olarak çalışma hayatından çekilen bireylere asgari bir gelir sağlamayı 
amaçlayan bir olgudur. Emeklilik sisteminin finansmanı işçi ve işverenlerden kesilen primler ve 
devletin yaptığı katkılarla sağlanmaktadır. 

Son yıllarda özellikle tıp teknolojisinde meydana gelen gelişmeler insan ömrünün uzamasına ve başta 
gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada ortalama yaşam sürelerinin artmasına neden olmuştur. 
İnsanların ortalama yaşam süresinin uzaması olumlu bir gelişme olmakla birlikte, emeklilikte geçen 
sürelerin uzamasına neden olan bu olgu sosyal güvenlik sistemi açısından bazı olumsuz etkilere yol 

                                                        
163 Öğr. Gör. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kırkağaç MYO Sosyal Güvenlik Bölümü, ergunmetin35@yahoo.com.  
164 Öğr. Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
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açmıştır. Bu olumsuz etkilerin emeklilik sistemine etkisini konu alan çalışmada, nüfusta meydana gelen 
yaşlanmanın emeklilik sistemi üzerindeki etkisi OECD ve Dünya Bankası verileri ışığında ele alınmıştır.  

YAŞLILIK 

Yaşlılık her insanın hayatının belli bir döneminde mutlaka karşı karşıya kalacağı sosyal bir risktir. 
Biyolojik olarak yaşlılık insan vücudundaki hücrelerin yaşlanması nedeniyle bazı kabiliyetlerini 
kaybetme ya da bazı kabiliyetlerinde yavaşlama olarak ortaya çıksa da biyolojik yaşlanma sonucu 
ortaya çıkan hastalanma, çalışamama veya kendi ihtiyaçlarını karşılayamama gibi durumlar yaşlılığın 
sosyal bir riske dönüşmesine neden olmaktadır. 

“Yaşlılık, zaman faktörüne bağlı olarak kişinin değişen çevreye uyum sağlama kudreti ile organizmanın 
iç ve dış etmenler arasında denge sağlama potansiyelinin azalması ve böylece yaşlanma ile ölüm 
olasılığının yükselmesidir.” (Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2005. Erişim Tarihi: 28.10.2017). 

Özellikle teknolojide meydana gelen hızlı gelişme ve bu gelişmenin tıp alanına getirdiği yenilikler 
ortalama yaşam süresinin uzamasına neden olmuştur. Bununla birlikte doğum oranlarında meydana 
gelen azalma gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya nüfusunun hızla yaşlanma sürecine girmesine 
yol açmıştır. Bu hızlı yaşlanma II. Dünya Savaşı sonrası altın çağını yaşayan refah devleti ve dolayısıyla 
da emeklilik sistemlerini krize sokan temel etken olmuştur (Gökbayrak, 2010: 43).  

Tablo 2: OECD Ülkeleri Doğuşta Beklenen Yaşam Süreleri 

 

Kaynak: Data bank, World Bank. 

Tablo 1 OECD ülkelerindeki doğuşta beklenen yaşam sürelerinin yıllar itibariyle gelişimini 
göstermektedir. Tablo incelendiğinde 1982 – 2012 yılları arasını kapsayan otuz yıllık zaman diliminde 
tüm ülkeler için doğuşta beklenen yaşam sürelerinin sürekli olarak arttığı, bu artışın otuz yılın sonunda 
yaklaşık %10 civarında olduğu, Türkiye ve Güney Kore’de ise %20’nin üzerinde gerçekleştiği 
görülmektedir. 

1982 yılında kadınların doğuşta beklenen yaşam süresi 76,4 iken, 2012 yılında 82,8’e yükselmiştir. 
Erkeklerin doğuşta beklenen yaşam süresi ise 1982 yılında 69,4 iken, 2012 yılında 77,3’e uzamıştır.  

Tablo 1’de yer alan tüm yıl ve ülkelerde kadınların doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerinkinden 
daha uzun olmasına karşın, 1982 – 2012 yılları arasındaki değişim dikkate alındığında, tüm ülkelerde 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

447 

  

erkeklerin doğuşta yaşam beklentilerinin kadınların doğuşta yaşam beklentilerinden daha fazla artış 
gösterdiği görülmektedir.  

Beklenen yaşam süresini 65 yaşındaki kişiler için gösteren Tablo:2 incelendiğinde ise, 1982 yılında 
kadınlar için 21 yıl olan 65 yaş sonrası yaşam beklentisinin 2012 yılında yaklaşık %25 artışla 25,1 yıla 
çıktığı; erkekler için 1982 yılında 16,8 yıl olan 65 yaş sonrası yaşam beklentisinin ise yaklaşık %17 artışla 
21,4 yıl olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: OECD Ülkeleri 65 Yaş Sonrası Beklenen Yaşam Süreleri  

 

Kaynak: Data bank, World Bank. 

Yukarıdaki tablolarda açıkça görülen beklenen yaşam sürelerindeki artış, başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere tüm dünyada 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfus içindeki payının da arttığına işaret etmektedir. 

Nitekim 2005 yılında, AB-27’de toplam nüfus içerisinde 65 yaş üstü nüfusun oranı %16 iken, 2020 
yılında %20, 2035 yılında %25 ve 2060 yılında ise %30 olacağı tahmin edilmektedir (Gökbayrak, 2010: 
44). 

Yaşlılık, gençlik ve orta yaşlılık dönemleriyle kıyaslanamayacak kadar çok riski barındıran bir 
dönemdir. Bu dönemde ortaya çıkan en önemli risklerden birisi de fiziksel kabiliyetlerini önemli ölçüde 
kaybeden bireylerin gelir kaybı ile karşı karşıya kalmaları ve hayatlarını idame ettirebilecek gelire 
ihtiyaç duymalarıdır (Karadeniz ve Durusoy Öztepe, 2013: 78).  

EMEKLİLİK 

Yaşlanma sürecinin ortaya çıkardığı olgulardan birisi de emekliliktir. Emeklilik, her ülkenin kendi 
demografik yapısına göre belirlediği yaşa gelenlerin, sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları ve 
kanunlarla öngörülen asgari şartları sağlamaları halinde hak kazanacakları bir durumdur. 

Emeklilik yaşı ülkelerin demografik yapılarına, istihdam politikalarına ve sosyoekonomik durumlarına 
bağlı olarak farklılık gösterir. Nüfusun hızla yaşlandığı gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşı neredeyse 70 
yaşa yaklaşmıştır (Şakar, 2017: 241-242). 

Tablo 3 OECD ülkelerinde 2014 yılı itibariyle geçerli olan emeklilik yaşını ve sosyal güvenlik reformları 
kapsamında kademeli olarak gelecek yıllarda uygulanmaya başlanacak emeklilik yaşlarını 
göstermektedir. 
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2014 yılında kadınlar için 63, erkekler için 64 yaş olan OECD ortalamasının, bir veya birkaç on yıl 
içerisinde hem kadınlar hem de erkekler için 65 yaş olacağı görülmektedir. 

 

Tablo 4: OECD Ülkelerinde Bugün ve Gelecekte Emeklilik Yaşı  

 

Kaynak: http://stats.oecd.org 

YAŞLANAN NÜFUSUN EMEKLİLİK SİSTEMİNE ETKİSİ 

1980 sonrası tüm dünyada etkisini gösteren küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yüksek oranlı yapısal 
işsizlik, hizmet sektörünün ağırlık kazanmasıyla ortaya çıkan esnek çalışma şekilleri ve iş güvencesiz 
çalışma nedeniyle işsiz geçirilen sürelerin artması aktif nüfustan elde edilen prim gelirlerinin 
azalmasına ve emeklilik sistemlerine yapılan devlet katkılarının artmasına neden olmuştur. 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, OECD ülkelerinde 1980 yılında toplam sosyal harcamaların gayri safi 
yurtiçi hasılaya oranı ortalama %16 iken, bu oran 2014 yılında %21,4’e yükselmiştir. 1980-2014 yılları 
arasında Portekiz, Yunanistan ve Türkiye’de toplam sosyal harcamaların gayri safi yurtiçi hasılaya 
oranının 1,5 ila 2,5 kat arasında arttığı görülmektedir. Ayrıca altı ülkede %50’nin, sekiz ülkede de 
%20’nin üzerinde artış olduğu görülmektedir. 

  

http://stats.oecd.org/
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Tablo 4: OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamaların GSYH’ya Oranı 

 

Kaynak: http://stats.oecd.org 

Avrupa ülkelerinde ise bu oran çok daha yüksektir. Özellikle İskandinav ülkelerinde %30 civarında, 
Kıta Avrupası ülkelerinde ise %20-%30 arasında gerçekleşmektedir (Gökbayrak, 2010: 52). 

İş piyasalarında meydana gelen bu dönüşüm ile birlikte tüm dünya ülkelerinin nüfuslarında ortaya 
çıkan yaşlanma ve buna bağlı olarak emeklilikte geçen sürelerdeki artış da emeklilik sistemlerinin 
devlet bütçeleri üzerindeki yükünü artırmıştır. 

Tablo 5 incelendiğinde, OECD ülkelerinde 2014 yılı itibariyle kadınların emeklilikte geçirdikleri sürenin 
ortalama 22 yıl, erkeklerin emeklilikte geçirdiği sürenin ise ortalama 18 yıl olduğu görülmektedir.  

  

http://stats.oecd.org/
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Tablo 5: OECD Ülkelerinde Emeklilikte Geçen Süreler (2014) 

 
Expected Years in Retirement (2014) 
 

 Men Women 

France 23 27 

Belgium 21 26 

Austria 20 25 

Italy 21 25 

Slovenia 18 25 

Greece 21 25 

Luxembourg 20 24 

Poland 17 24 

Slovak Republic 17 24 

Australia 19 24 

Canada 19 24 

Spain 20 24 

Finland 20 24 

Nerherlands 19 24 

Denmark 18 23 

Ireland 17 23 

Czech Republic 17 23 

Germany 19 23 

United Kingdom 19 23 

Switzerland 18 23 

Hungary 15 22 

Sweden 18 22 

Japan 16 22 

Norway 18 22 

Estonia 15 21 

United States 17 21 

Israel 16 20 

New Zealand 17 19 

Portugal 16 19 

Chile 15 19 

Iceland 15 19 

Turkey 14 17 

Mexico 14 17 

Korea 11 17 

Kaynak: http://stats.oecd.org 

OECD ülkelerinin 2012 yılında doğuşta beklenen yaşam süreleri ortalamasının kadınlarda 82, 
erkeklerde 77 olduğu göz önüne alındığında; kadınlar ortalama 60 yaşında, erkekler ise ortalama 59 
yaşında emekliliğe adım atmaktadır. Emeklilikte geçen sürenin en yüksek olduğu Fransa’da ise 
emekliliğe başlangıç yaşı kadınlarda 55, erkeklerde ise 54’e kadar düşebilmektedir.   

Bu veriler sosyal güvenlik kapsamında olan kişilerin emeklilikte geçirdikleri sürelerin neredeyse aktif 
sigortalı olarak geçirdikleri süreler kadar olduğunu göstermektedir. Bu durum emeklilik sisteminin 
finansman sorunu yaşamasına neden olmaktadır. Son yıllarda yapılan reformlarda da görüldüğü üzere 
ülkeler emeklilikte geçen süreleri azaltmak için emeklilik yaşını yükseltme yönünde yasal düzenlemeler 
yapmaktadır.   

Ülkeleri emeklilik yaşını yükseltmeye iten en önemli nedenlerden birisi sosyal güvenlik sistemlerinin 
devamlılığı açısından oldukça önemli olan aktif/pasif oranıdır. Aktif/pasif oranı 1950’lerde OECD 

http://stats.oecd.org/
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ülkelerinde 7 iken, bugün 4’e düşmüştür (Tuncay, 2012: 86). Bu düşüşün en önemli sebebi ise ülke 
nüfuslarında meydana gelen yaşlanmaya bağlı olarak emekli olarak geçirilen sürelerin artmasıdır. 

Toplam sosyal harcamaların içerisinde emeklilik harcamalarının OECD ülkelerinin büyük bölümünde 
arttığına tanık olunmaktadır.  

Tablo 6 yaşlılık nedeniyle emekliye ayrılanlara yapılan sosyal harcamaların gayri safi yurtiçi hasılaya 
oranını göstermektedir. Tablo incelendiğinde; OECD ülkelerinde 1980 yılında yaşlılık nedeniyle emekli 
olanlara yapılan toplam harcamaların gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ortalama %5,4 iken, 1995 yılında 
%5,9’a, 2005 yılında %6,4’e ve 2014 yılında da %7,6’ya çıkarak ülkeler için ciddi bir sorun teşkil etmeye 
başlamıştır. 

Tablo 6: OECD Ülkelerinde Kamu Emeklilik Sistemlerine Yapılan Harcamaların GSYH’ya Oranı  

 

Kaynak: http://stats.oecd.org 

2014 yılı toplam kamu sosyal harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ortlama %21,4 iken, aynı 
yılda sadece yaşlılık nedeniyle emekli olanlara yapılan harcamaların gayri safi yurtiçi hasılaya oranının 
ortalama %7,6 olarak gerçekleşmesi, yaşlanmanın kamu emeklilik programları üzerindeki olumsuz 
etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Toplam harcamların yaklaşık üçte biri yaşlılık nedeniyle emekli 
olanlara yapılmaktadır. 

Tablo 7 ise yaşlılık nedeniyle emekli olanlara yapılan kamu harcamalarını kişi başına dolar bazında 
ortaya koymaktadır. 1980 yılında OECD ülkelerinde kişi başına ortalama 545 dolar olan kamu emeklilik 
harcamalarının, 1995 yılında 1.216 dolara, 2005 yılında 1.872 dolara ve 2014 yılında 3.045 dolara çıktığı 
görülmektedir. Otuz yılda yaklaşık altı kat artış yaşandığını gösteren bu tablo, kamu emeklilik 
sistemlerinin artık sürdürülemez bir hal aldığını da göstermektedir. 

http://stats.oecd.org/
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Tablo 7: OECD Ülkelerinde Kişi Başına Kamu emeklilik Sistemlerine Yapılan Harcamalar (USD) 

 

Kaynak: http://stats.oecd.org 

Kamu emeklilik sistemlerinin devlet bütçeleri üzerindeki yükünün artması ve sistemin artık 
sürdürülemez hale gelmesi bu konuda geleceğe dönük planlama yapılmasını kaçınılmaz hale 
getirmiştir. 

Tablo 8, OECD ülkelerinin 2013 – 2060 yılları arasında emeklilik harcamalarının gayri safi yurtiçi 
hasılaya oranının tahmini değerlerini göstermektedir. En fazla ülkenin verisinin bulunduğu 2050 yılı 
dikkate alındığında, Türkiye ve Güney Kore haricindeki ülkelerde en fazla %35 oranında artış 
öngörüldüğü, 6 ülkede %10’un altında artış öngörüldüğü, 11 ülkede ise %31’e varan oranda azalma 
öngörüldüğü görülmektedir. Türkiye ve Güney Kore’de öngörülen yüksek oranlı artışların ise 
günümüzde emeklilik harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranının diğer ülkelere göre oldukça 
düşük olmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

Yaklaşık 35 yıllık projeksiyon dikkate alındığında emeklilik harcamalarında büyük oranda bir artış 
öngörülmediği görülmektedir. Bu durumun son yıllarda yapılan emeklilik reformlarıyla emeklilik 
yaşının kademeli olarak artırılması ve emekli aylıklarının düşürülmesi ile bağlantılı olduğu 
düşünülmektedir. 

Nitekim önümüzdeki yıllarda emeklilik yaşı kademeli olarak Ülkemizde kadın ve erkek için 65 yaşa, 
Avrupa ülkelerinde ise 70 yaşa kadar yükseltilecektir. 

Tablo 8: OECD Ülkelerinde Kamu Emeklilik Harcamalarının GSYH’ya Oranı 2013-2060 Projeksiyonu 

http://stats.oecd.org/
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Kaynak: http://stats.oecd.org 

SONUÇ 

Sosyal güvenlik, insanların yaşamlarında maruz kalacakları çeşitli sosyal risklere karşı belirli seviyede 
korumayı garanti eden bir sistemdir. Sosyal güvenlik sisteminin insanları koruma altına aldığı en 
önemli risklerden birisi ise yaşlılıktır. Yaşlılık, ömrü yeten her canlının kaçınılmaz sonudur. İnsan 
vücudundaki hücrelerin yaşlanmasıyla ortaya çıkan biyolojik yaşlılık insanın bazı kabiliyetlerini 
yitirmesine, çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum insanın yaşlılığında 
gelirinin azalması ve/veya giderlerinin artması sonucunu doğurmaktadır.  

Sosyal güvenlik sistemi yaşlılıkta gelirin azalması riskine karşı koruma sağlamak amacıyla emeklilik 
mekanizmasını kurmuştur. Bu mekanizma, sosyal güvenlik kapsamında olan ve kanunlarla belirlenen 
kriterleri sağlayan kişilere ölene kadar her ay ödenecek bir miktar aylığı garanti etmektedir. 

Kamu sosyal güvenlik harcamalarının en önemli kalemlerinden biri olan emeklilik harcamaları son 
yıllarda önemli miktarda artış göstererek ülke ekonomileri üzerinde baskı oluşturur seviyeye gelmiştir. 
Tıp teknolojisindeki gelişmeye bağlı olarak insan ömrünün uzamasına karşılık doğum oranlarındaki 
düşüş tüm dünyada nüfusun hızla yaşlanması sonucunu doğurmuştur. Gelişmiş ülkeler başta olmak 
üzere 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı her geçen yıl artmaktadır. 65 yaş üstü nüfusta 
meydana gelen artış emeklilikte geçen sürelerin artmasına neden olmuştur. 

Emeklilikte geçen sürelerin artması sosyal güvenlik sisteminin kaynak ihtiyacını artırırken, 
küreselleşme ile birlikte işgücü piyasalarında meydana gelen dönüşümün kuralsız, güvencesiz, 
süreksiz ve kayıtsız çalışmayı yaygınlaştırması sosyal güvenlik sisteminin finansman sorununu daha 
da derinleştirmiştir. Bütçelerinin önemli bir bölümünü sosyal güvenlik sisteminin açıklarını kapatmaya 

http://stats.oecd.org/
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ayırmak zorunda kalan devletler ise emeklilik yaşını yükselten veya emekli aylıklarını azaltan 
reformlara yönelmek zorunda kalmışlardır.  

2060 yılına kadar oluşturulan projeksiyon dikkate alındığında OECD ülkelerinin sadece üçte birinin 
emeklilik harcamalarında azalma öngörülmektedir. Bu durum yapılan emeklilik reformlarına rağmen 
emeklilik harcamalarının artacağını göstermektedir.  

Sonuç olarak; sadece emeklilik yaşlarının yükseltilmesine ve emekli aylıklarının düşürülmesine 
odaklanan bir reform anlayışının yetersiz olduğu görülmektedir. Sorunun kaynağının aktif/pasif 
oranındaki azalma olduğu düşünülürse, pasif sigortalı sayısındaki yüksek oranlı artışın yol açtığı gider 
artışını karşılamanın en önemli yolu gelirleri artırmaktır. Gelirleri artırmanın yolu ise; küreselleşmeyle 
birlikte önemli bir sorun haline gelen işsizliğin ivedilikle azaltılması ve kayıt dışı çalışmayla etkin olarak 
mücadele edilmesidir. Bu hususlarda sağlanacak olumlu gelişmeler sistemdeki aktif sigortalı sayısının 
artmasını sağlayarak sosyal güvenlik sistemlerinin gelirlerini artıracaktır. 
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BİLDİRİ NO 167: SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YETERLİLİK 
ALGILARI 

Murat Ekin165; Gülay Bedir166 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan sınıf 
öğretmenlerinin öğretim etkililik algılarını belirlemeye yöneliktir. Tarama modelinde tasarlanan 
araştırmanın örneklemini, 2016-2017 öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu, Onikişubat, 
Elbistan, Göksun, Andırın ve Afşin ilçelerinde görev yapan 351 (166 kadın, 185 erkek) sınıf öğretmeni 
oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında altı boyut ve 28 maddeden oluşan “Öğretim 
Etkililik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart 
sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, sınıf 
öğretmenlerinin kendilerini en etkili gördükleri alt boyutun sınıf yönetimi olduğu belirlenmiştir. Sınıf 
öğretmenlerinin kendilerini en az etkili gördükleri boyutun ise ders tasarımı boyutu olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine göre öğretimi değerlendirme boyutu dışında 
anlamlı farkın olmadığı belirlenmiştir. Öğretimi değerlendirme boyutunda kadınlar lehine anlamlı 
farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin öğretim tecrübesi (kıdem) değişkenine göre 
ölçeğin tüm alt boyutlarında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Görev yaptığı yerleşim yerine 
(birim) göre ölçeğin çeşitli alt boyutlarında öğretim etkililik algılarında anlamlı fark olduğu 
belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: ÖğretimYeterliliği, Sınıf Öğretmeni, Etkili Öğretmen 

Jel Kod:I21 

 

Giriş 

Günümüz çağın eğitim gerekleri, eğitim ve öğretmene yüklenen yeni anlamlar, öğrencinin farklılaşan 
yeni ihtiyaçları, bireyin eğitimi konusundaki yeni yaklaşımlar, öğretmene mesleki anlamda yeni 
sorumluluklar yüklemektedir (MEB, 2017). Öğrenme-öğretmen sürecinde kendisine verilen görev ve 
sorumluluklar bakımından en önemli unsur hiç kuşkusuz öğretmenlerdir (Şahin, 2011). Bu bağlamda 
donanımlı bir okul, mükemmel bir eğitim programı ve öğrenciler ancak çok iyi yetişmiş,  mesleğini en 
iyi şekilde yapan öğretmenlerin etkili öğretimleriyle anlam bulacaktır (Bedir, 2015). 

Etkili bir öğretimin belirleyicisi nitelikli öğretmenlerdir. Etkili bir öğretmen, sınıf içinde öğrencilerine 
model olan, yenililiklere açık, bilginin yapılandırılmasında rehberlik eden, programın içeriğini hayatla 
ilişkilendiren, öğretimlerinde teknolojiyi etkili kullanan öğretmenlerdir (Okut, 2009). Aynı zamanda 
etkili öğretmen öğretim durumlarını hazırlayan ve öğretim hedeflerini öğrenciye kazandıracağını 
önceden planlayan kişidir. Öğrenciyi öğrenme ortamına hazırlarken çeşitli öğretim stratejileri 
uygulamak ve tüm bunları yaparken iyi iletişim kurmak etkili öğretmen davranışları içerisinde 
değerlendirilir (Şen ve Erişen, 2002). Bununla birlikte etkili öğretmenler öğrencinin kendi kişisel ilgi 
alanlarının takip etmesine yardımcı olur. Yetenekli öğrencilerin duygusal gereksinimlerinin 
farkındadır. Ayrıca öğrencinin bir beceriye sahip olup olmadığını belirlemek için birden çok 
değerlendirme metodu kullanır ve öğrenci başarısına göre öğretimi değerlendirir (Stronge, 2007, 124-
128). Bu durumda öğretimin etkili olması için öğretmenlerin bazı ön koşul niteliklere sahip olması 
gerektiği belirtilebilir. 

Bu bağlamda, eğitimin niteliği ve kalitesi büyük ölçüde öğretmenlerin nitelikleriyle orantılıdır (Şişman, 
2002). MEB (2017) etkili bir öğretim için, öğretmenlerde bulunması gereken genel yeterlik alanlarını 
güncelleyerek üç ana boyutta yer vermiştir. Öğretmenlerde bulunması gereken mesleki bilgi, tutum ve 
değerlerin yanında etkili bir sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar için ise mesleki beceriler boyutu 
vurgulanmıştır. Bu beceriler; eğitim öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğrenme ve 
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öğretme süreçlerini yönetme, ölçme ve değerlendirme yeterliklerini kapsamaktadır. Karakelle’de (2005) 
çalışmasında etkili bir öğretmende bulunması gereken özellikleri öğretim becerileri yüksek, meslek 
bilgisine sahip, olumlu sınıf atmosferi sağlayan, öğrencileriyle iyi ilişkiler kuran,  etkili ses, jest ve 
mimikleri kullanan, esnek ve çok yönlü düşünebilen niteliklerde incelemiştir. Stronge (2007, 115) ise, 
etkili bir öğretime doğrudan katkı yapan öğretmen niteliklerini altı boyutta belirtmiştir. Bunlar; bireysel 
öğretmen özellikleri (sevecen, adil, saygılı, dürüst, kişilerarası iletişim becerisi vb.), sınıf yönetimi ve 
organizasyonu, öğretimi planlama ve düzenleme, öğretimi uygulama, öğrencinin gelişimini ve 
potansiyelini izleme ve son olarak profesyonellik boyutlarını belirtmiştir. Demir (2012) çalışmasında 
öğretimin etkililiğini sağlayan unsurları; öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme boyutlarında 
ele almıştır. Moore (2000) ise öğretimin etkili olması için genel anlamda öğretmenlerde sahip olması 
gereken nitelikleri öğretim öncesi, sınıf içi ve öğretim sonrası beceriler olarak belirtmiştir. Bu çalışmada 
sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililiklerine yönelik algıları altı boyutta incelenmiştir. Bu boyutlar; 
dersin planlanması, öğretim stratejisi, sınıf yönetimi, teknoloji kullanımı, kişilerarası iletişim ve 
öğretimi değerlendirme olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin 
öğretim etkililik algıların neler olduğunun belirlenmesidir. Bu kapsamda çalışmada aşağıdaki sorulara 
cevap aranmıştır: 

1) Sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililiklerine yönelik algıları nedir? 

2) Sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililikleri cinsiyet, kıdem ve görev yaptığı yerleşim yeri 
değişkenine (kıdem) göre farklılaşmakta mıdır? 

Yöntem 

Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarama 
modelleri geçmişte halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 
yaklaşımıdır. Bu modelde araştırmaya konu olan nesne ve bireyler kendi koşulları içinde olduğu gibi 
tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 1999, 77). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu, Onikişubat, 
Elbistan, Göksun, Afşin ve Andırın ilçelerinde bulunan 3415 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi ise, bu ilçelerde görev yapan basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 
351 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Basit seçkisiz örnekleme yönteminde her bir örneklem birimine eşit 
seçilme olasılığı verilmektedir. Dolayısıyla evrenden seçilecek her bir örneklemin seçim için eşit 
olasılığa sahip olduğunu ifade eder. Başka bir ifadeyle örneklemin tesadüfi olarak oluşturma 
durumudur (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016, 85). Araştırmada basit 
seçkisiz örnekleme yönteminin seçilmesi yansız sonuçlar elde edebilmek için rastgelelik koşuluna 
uyulmasıdır. 3000 kişilik bir evrenin %95 güven aralığıyla ulaşması gereken örneklem 341 kişidir. Bu 
araştırmada basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen 351 sınıf öğretmeni ile %95 güven aralığı 
şartı sağlanmıştır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2016, 97). Örneklemin evreni %5 hata oranı ile temsil etme 
gücüne sahip olduğunu ifade edebiliriz. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililiklerine yönelik algılarını belirlemek amacıyla, Chang, 
Lin ve Song (2011) tarafından geliştirilen ve maddeleri Bedir (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan 
“Öğretim Etkililik Ölçeği” kullanılmıştır. 

Öğretim etkililik ölçeği, öğretmenlerin mesleki öğretim etkililiklerine yönelik algılarını belirmek 
amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 28 maddeden ve altı alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları; 
ders planı, öğretim stratejisi, teknoloji kullanımı, sınıf yönetimi, kişilerarası ilişki ve öğretimi 
değerlendirmedir. Öğretmenler ölçme aracında yer alan maddelere ilişkin görüşlerini dörtlü Likert 
tipine göre düzenlenen ‘kesinlikle katılmıyorum’ (1 puan), ‘katılmıyorum’ (2 puan), ‘katılıyorum’ (3 
puan), ‘kesinlikle katılıyorum’ (4 puan) üzerinden değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmada "Öğretim Etkililik Algı Ölçeği”nin güvenirliği Cronbach Alpha iç tutarlılk katsayısının 
hesaplanmasıyla belirlenmiştir. Ölçme aracının alt boyutlarına ilişkin güvenirlik katsayı değerleri ders 
planı boyutu için .82, öğretim strateji boyutu için .79, teknoloji kullanımı boyutu için .83, sınıf yönetimi 
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boyutu için .82, kişilerarası ilişki boyutu .83, öğretimi değerlendirme için ise .88 olarak hesaplanmıştır. 
“Öğretim Etkililik Algı Ölçeği”nin bütünü için hesaplanan güvenirlik katsayısı .94 olarak belirlenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililiği algılarını nasıl olduğunu belirlemek amacıyla öncelikle aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililikleri, 
cinsiyet, kıdem ve birim değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için 
verilerin çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) katsayı değerleri (-1,+1) incelenmiş ve veri 
dağılımlarının normal dağılım gösterdiği görülmüştür (Skewnees= -,641, Kurtosis= -,168). Levene 
testiyle grupların varyanslarının homojen olduğu belirlenmiştir (Levene F= ,945; p= ,438 >,05). Daha 
sonra cinsiyet değişkeni için t-testi, kıdem ve görev yaptığı yerleşim birimi değişkenleri için ise tek 
yönlü anova analizi kullanılmıştır. Çalışmada istatistiksel anlamlılık düzeyi p < ,05 olarak belirlenmiştir. 
Araştırma verileri ‘SPSS 22.0’ istatistik programından yararlanılarak çözümlenmiştir. 

Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililik algılarına yönelik hesaplanan puanların aritmetik ortalama ve 
standart sapmaları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Etkililik Algılarına Yönelik Aritmetik Ortalama ve Standart 
Sapma Puanları 

Boyutlar X  
S Rank 

Ders Planı 3.55 .37 6 
Öğretim Stratejisi  3.58 .58 4 

Teknoloji Kullanımı 3.56 .48 5 

Sınıf Yönetimi 3.71 .34 1 
Kişilerarası İlişki 3.58 .42 3 
Öğretimi Değerlendirme 3.58 .41 2 

   N (Ölçek: 4=Kesinlikle katılıyorum, 1= Kesinlikle katılmıyorum) 

Tablo1’de görüldüğü gibi sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililiğine yönelik algılarına ilişkin aritmetik 
ortalama ve standart sapmaları verilmiştir. Tablo 1’e göre sınıf öğretmenlerinin kendilerini en çok etkili 

gördükleri alt boyut sınıf yönetimi ( X =3.71) olmuştur. Tablo 1’de sınıf öğretmenlerinin kendilerini en 

az etkili gördükleri alt boyut ise ders planı ( X =3.55) olduğu görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin 
öğretim etkililiklerinin cinsiyet değişkenine ilişkin analiz bulguları Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Etkililik Puanlarının Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları 

 
 
Boyutlar 

Kadın 
(n=166) 

 
 

Erkek 
(n= 185) 

 

 Sd   Sd t p 

Ders Planı 3.59 .37  3.52 .37 1.597 .111 
Öğretim Stratejisi  3.59 .36  3.54 .37 1.176 .240 

 
Teknoloji Kullanımı 3.51 .39  3.57 .38 -1.452 .147 

 
Sınıf Yönetimi 3.73 .33  3.69 .35 1.021 .308 

 
Kişilerarası İlişki 3.62 .40  3.55 .44 1.479 .140 

 
Öğretimi Değerlendirme 3.64 .36  3.52 .45 2.206 010* 

 (p < .05) 

Tablo 2’ye bakıldığında sınıf öğretmenlerin öğretim etkililiklerine yönelik algıları ders planı, öğretim 
stratejisi, sınıf yönetimi, teknoloji kullanımı ve kişilerarası ilişki boyutlarında cinsiyet değişkenine göre 

 X   X 
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anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir (p>.05). Öğretimi değerlendirme boyutunda ise, kadın 
öğretmenler lehine anlamlı fark bulunmuştur (t = 2.206, p < .05). Sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililik 
algıları kıdem değişkenine yönelik bulgular Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Etkililiği Puanlarının Kıdem Değişkenine Göre Tek Yönlü 
Varyans (ANOVA) Sonuçları 

 
 
Boyutlar 

(1)1-5 yıl 
(n=23 ) 

(2) 6-10 yıl 
(n=104) 

(3) 11-15 
yıl (n=80) 

(4)16-20 
yıl (n=71) 

(5) 21 + yıl 
(n=73) 

 

  
Sd 

  
Sd 

  
Sd 

  
Sd 

  
Sd 

 
F 

 
p 

Ders Planı 3.43 .39 3.52 .39 3.60 .36 3.52 .37 3.63 .35 2.01 .092 
 

Öğretim 
Stratejisi  
 

3.48 .45 3.52 .36 3.57 .36 3.59 .36 3.61 .36 1.01 .399 

Teknoloji 
Kullanımı 
 

3.52 .40 3.55 .40 3.56 .37 3.52 .40 3.53 .39 0.83 .988 

Sınıf Yönetimi 
 

3.56 .39 3.72 .33 3.75 .32 3.73 .34 3.70 .36 1.35 .248 

Kişilerarası İlişki 
 

3.65 .38 3.53 .43 3.60 .40 3.61 .39 3.58 .48 0.61 .651 
 

Öğretimi 
Değerlendirme 

3.55 .39 3.50 .42 3.64 .37 3.62 .38 3.58 .49 1.52 .194 

  

Tablo 3’ de görüldüğü gibi “Sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililiği kıdem değişkenine göre farklılığını 
belirlemek amacıyla tek yönlü varyans (ANOVA)    analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 
öğretmenlerin öğretim etkililik algılarının, meslekte geçirdikleri süre (kıdem) değişkenine göre ölçeğin 
tüm alt boyutlarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililik algıları 
görev yaptığı yerleşim birimine ilişkin bulgular Tablo 4’de gösterilmiştir.  

Tablo 4. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Etkililiği Puanlarının Yerleşim Birimi Değişkenine Göre Tek 
Yönlü Varyans (ANOVA) Sonuçları 

 
 
Boyutlar 

(1)Köy 
(n=43 ) 

(2)Belde 
(n=30) 

(3)İlçe 
Merkezi 
(n=154) 

(4)İl Merkezi 
(n=124) 

 

  
Sd 

  
Sd 

  
Sd 

 
 

 
Sd 

 
F 

 
p     LSD 

Ders Planı 3.40 .37 3.54 .35 3.58 .36 3.58 .39 2.88 .036  1<3-4 
 

Öğretim 
Stratejisi  
 

3.47 .37 3.48 .38 3.60 .37 3.57 .35 1.85 .137 

Teknoloji 
Kullanımı 
 

3.53 .44 3.54 .40 3.56 .38 3.52 .37 .22 .880 

Sınıf Yönetimi 
 

3.69 .36 3.64 .38 3.74 .31 3.70 .36 .70 .549 

Kişilerarası 
İlişki 
 

3.49 .47 3.55 .41 3.63 .40 3.55 .43 1.57 .195 
 

Öğretimi 
Değerlendirme 

3.42 .44 3.48 .43 3.64 .39 3.59 .41 3.70 .012  1<3-4 

 

  X   X   X   X   X 

  X   X   X   X 
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Tablo 4’ de sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililikleri görev yaptıkları yerleşim yeri (birim) değişkenine 
göre, ölçeğin ders planı (F = 2.88, p < .05) ve öğretimi değerlendirme (F = 3.70, p < .05) alt boyutlarında 
anlamlı fark bulunmuştur. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirleyebilmek 
amacıyla LSD testi yapılmıştır. Bulgulara göre ders planı boyutunda, köy ile ilçe merkezi ve il merkezi 
grupları arasında, ilçe merkezi ve il merkezi lehine farklılığın anlamlı olduğu bulunmuştur. Öğretimi 
değerlendirme boyutunda elde edilen bulgulara göre, köy, ilçe merkezi ve il merkezi grupları arasında 
ilçe merkezi ve il merkezi lehine anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililik algılarının neler olduğu belirlenmiştir. Elde 
edilen bulgular doğrultusunda, sınıf öğretmenlerinin kendilerini en etkili gördükleri boyut sınıf 
yönetimi, en az etkili gördükleri boyut ise ders planı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bedir (2015)’de 
ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin öğretim etkililiklerini incelediği çalışmasında, öğretmenlerin 
kendilerini en fazla yeterli gördükleri alanın sınıf yönetimi olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Bedir 
(2017)’in üniversite öğretim üyelerinin öğretim etkililik algılarını belirlediği araştırmasında, üniversite 
öğretim üyeleri kendilerini en etkili gördükleri alanın sınıf yönetimi olduğunu belirlemiştir. Şahin 
(2011)’de çalışmasında, derse planlı ve hazırlıklı gelme ile sınıf yönetimi ve disiplini etkili bir 
öğretmende bulunması gereken yeterlilikler olduğunu ifade etmiştir. 

Öğretmenin etkili bir sınıf yöneticisi olarak çalışmalarının istenilen düzeye ulaşması için sınıf yönetimi 
etkinliklerini önceden bilmesi, sınıfı öğretim için hazırlaması ve planlı etkinlikleri uygulamasına 
bağlıdır (Ağaoğlu, 2008: 33-34). Bu çalışmada da sınıf öğretmenleri sınıf yönetimi boyutunda kendilerini 
etkili görmektedir. Bu sonuç, alanyazındaki çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 

Diğer yandan çalışmada sınıf öğretmenleri ders planı boyutunda en az etkili gördükleri alan olmuştur. 
Gözütok, Akgün ve Karacaoğlu (2005)’da çalışmasında öğretmenlerin ders planı yapma konusunda 
internetten hazır planların kullanılması, ders tasarımına ilişkin sorunlar yaşamalarına neden olduğunu 
ifade etmiştir. Çalışmada, ders planı boyutunda aritmetik ortalamanın düşük olduğu görülmüştür. Sınıf 
öğretmenlerinin kendilerini bu alanda etkili görmedikleri tespit edilmiştir. Bu durumun sebepleri 
arasında öğretmenlerinin eğitim teknolojilerinin gelişmesi ile EBA, Okulistik, Morpakampüs vb. gibi 
eğitim siteleri ve yazılımlarını kullanması olabilir. 

Araştırmada cinsiyet değişkeni öğretimi değerlendirme boyutu dışında anlamlı farkın olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Öğretimi değerlendirme alt boyutunda ise kadın öğretmenler lehine anlamlı 
farkın olduğu sonucuna varılmıştır. Demir’in (2012) öğretmenlerin etkili öğretimi gerçekleştirme 
düzeylerini incelediği çalışmasında, cinsiyete göre anlamlı fark olmadığını ifade etmiştir. Bedir 
(2017)’de çalışmasında, öğretim üyelerinin öğretim etkililik algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı 
bir fark olmadığını belirtmiştir. Chang ve diğerleri (2011)’de üniversite öğretmenleri ile yaptığı 
çalışmada öğretimi değerlendirme boyutunda kadın akademisyenler lehinde anlamlı fark olduğunu 
belirtmişlerdir. Bedir (2015)’de çalışmasında sınıf yönetimi, kişilerarası ilişki ve öğretimi değerlendirme 
boyutlarında kadınlar lehine anlamlı fark olduğunu belirtmiştir. 

Araştırmaların bazılarında öğretmenlerin öğretim etkililik algılarının cinsiyet değişkeni açısından fark 
bulunmazken fark bulunan araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarının tamamında değil bazı 
boyutlarında anlamlı bir fark bulunduğu görülmüştür. Bu durumun nedenleri arasında mesleki 
yeterliklerin cinsiyetten daha çok kişinin kendini yetiştirme, iş ahlakı, öğretmenlik mesleğine yatkınlık 
gibi etkenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililik algıları öğreti kıdem değişkenine göre ise, ölçeğin tüm alt 
boyutlarında herhangi bir anlamlı fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak sınıf öğretmenlerin 
öğretim etkililik algılarının öğretim tecrübesi (kıdem) değişkenine göre aritmetik ortalamaları 
incelendiğinde ders planı ve öğretim stratejisi boyutunda en yüksek ortalamaya 21 yıl üstü mesleki iş 
tecrübesine sahip öğretmenlerde belirlenmiştir. Diğer yandan sınıf yönetimin alt boyutunda en düşük 
ortalama 1-5 yıl iş tecrübesine sahip sınıf öğretmenlerinde belirlenmiştir.  

 Okut (2009), Dilci (2012) ve Bayhan (2011)’da araştırmalarında kıdem değişkenine göre anlamlı bir fark 
olmadığını belirtmişlerdir. Chang ve diğerleri (2011), Demir (2012) ve Bedir (2015) tarafından yapılan 
araştırmalarda kıdem değişkeni ile öğretim etkililik algıları arasında anlamlı düzeyde farklar 
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belirtmişlerdir. Yapılan araştırmalarda net bir sonuca ulaşılmadığı görülmektedir. Bununla birlikte sınıf 
öğretmenlerinin etkililik algılarının tüm kıdemlerde ortalama puanlarının yüksek çıkmasının nedenleri 
arasında öğretmenlik meslek imajının etkisi olduğu ifade edilebilir. 

Çalışmada sınıf öğretmenlerinin görev yaptığı yerleşim yeri (birim) değişkenine göre öğretim etkililik 
algıları ölçeğinin ders planı ve öğretimi değerlendirme alt boyutlarında anlamlı farkın olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan analiz sonucunda, ders 
planı ve öğretimi değerlendirme boyutlarında ilçe merkezi ve merkez ilçeler lehine anlamlı fark olduğu 
belirlenmiştir. Demir’de (2012) araştırmasında, köyde görev yapan öğretmenlerin etkili öğretim 
gerçekleşme düzeylerinin planlama ve değerlendirme alt boyutlarında çalışmamızın bulgularına 
benzer sonuçlar ortaya koymuştur. Köylerdeki okulların sosyal ve fiziki çevresinin yeterli olmaması, 
sınıf öğretmenlerinin öğretimi değerlendirmeye yönelik etkililik algılarının azalmasına neden olduğu 
ifade edilebilir. Okulun imkanları sınıf öğretmenlerinin değerlendirme metotlarının kullanmasını 
engellediği düşünülmektedir. 

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin kendilerini en az etkili gördükleri alanın ders planı olduğu 
belirlenmiştir. Bu bağlamda sınıf öğretmenlerine yönelik etkili ders tasarımı ve planı konularında 
programlar düzenlenmesi önerilebilir. 
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BİLDİRİ NO 168: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KARAKTER 
EĞİTİMİNİNE YÖNELİK KAZANIMLARIN İNCELENMESİ  

Muhammed Çatalbaş167; Gülay Bedir168 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim programındaki karakter eğitimine yönelik kazanımları 
ve bu kazanımlara ait göstergeleri karakter değerleri açısından incelemektir. Nitel araştırma 
desenine göre düzenlenen araştırma betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın verileri 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında doküman inceleme tekniği kullanılarak  toplanmıştır. Okul öncesi 
eğitimi programında bilişsel gelişim alanında 21, motor gelişim alanında 5, dil gelişim alanında 
12, sosyal-duygusal gelişim alanında 17 ve öz bakım becerilerinde ise 8 kazanım olmak üzere 
toplamda 63 kazanım yer almaktadır. Programdaki 63 kazanım değerlendirilmiş ve 28 kazanımın 
karakter eğitimi değerlerini kapsadığı tespit edilmiştir. Okul öncesi eğitimi programında yer alan 
karakter eğitimi kazanımlarına baktığımızda; bilişsel gelişim alanında 3, sosyal-duygusal gelişim 
alanında 17 ve öz bakım becerilerinde ise 8 kazanım yer almaktadır. Motor gelişim ve dil gelişimi 
alanlarında ise karakter eğitimi kazanımları yer almamaktadır. Bilişsel alan kazanımlarında 
vatandaşlık, sorumluluk, sevgi, saygı, iyi düşünce, öz disiplin, öz denetim, çalışma, azim, 
demokratik değerler yer almaktadır. Öz bakım becerileri alanında yer alan kazanımların 
kapsadığı karakter değerleri arasında sorumluluk, özdenetim, öz disiplin, özgüven ve 
dayanıklılık değerleri bulunmaktadır. Sosyal-duygusal alan kazanımlarının kapsadığı karakter 
değerleri arasında sorumluluk, saygı, özdenetim, öz disiplin, özgüven, hoşgörü, vatandaşlık, 
cesaret, iyi düşünce, adalet, sevgi, empati, dürüstlük, azim, çalışma, demokratik değerler, 
dostluk,  işbirliği, tedbirlilik, sadakat ve merhamet değerleri yer almaktadır. 
Jel Kode:I21 
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Eğitim Programı, Karakter, Karakter Eğitimi 

 

1. GİRİŞ 

Karakter eğitiminin sözlükte iki anlamı açıklanmıştır. Birincisi “Öğrencilerde belli bir ahlak anlayış 
ve ölçüsüne göre bir takım özellikler geliştirme amacını güden eğitim” iken, ikincisi “Eğitimin ahlaksal 
yönüne önem veren ve öğrencilerin özellikle davranış bakımından iyi nitelikler geliştirmeleri üzerinde 
duran eğitim” olarak ifade edilmiştir (TÜBA, 2011). 

Karakter eğitimi, çocukken anlayışlı olmayı, alakalı, ahlaki değerleri kazanmış, yaratıcı, gençlik 
çağında kapasitesini en iyi şekilde kullanan, doğru olanı yapan ve yaşamın amacını kavrayarak 
buna göre hayatını devam ettiren iyi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Etkin bir karakter 
eğitimi, bütün bireyler herhangi bir beklentisi olmadan kendi potansiyellerini keşfetmelerini 
sağlamak amacı ile sınıfların ve okul ortamlarının oluşturulmasını içermektedir (Battistich, 2005). 
Karakter eğitiminin amacına ulaşabilmesi için ayrı bir program dahilinde değil de bütün 
derslerin içeriğinde yer alması ve sosyal hayatın da içine yerleşmiş olması gerekmektedir. Sınıf 
ortamının olumlu karakter değerlerinin pekiştirildiği, model alındığı ve uygulanabildiği bir yer 
olabilmesi, öğretmenin de asıl sorumluluğun kendi üzerinde olduğunun farkına varması 
gerekmektedir. Dolayısıyla karakter eğitimini ayrı bir program olarak düşünmek yerine, okulun 
hayatının bir parçası olmalıdır (Anderson, 2000). 

Ülkemizde uygulamada olan bir karakter eğitimi programı bulunmamaktadır. Ancak öğretim 
programları içerisinde karakter eğitimini destekleyecek hedef davranışlar, kazanımlar ve 
kavramlar yer almaktadır. Aynı zamanda karakter eğitimini veren özel eğitim kurumları da 
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bulunmaktadır. Bu çerçevede ülkemizdeki öğretim programları, ders programları veya bu 
eğitime etki edebilecek etkenler üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Gökçek (2007) yaptığı 
çalışmasında, 5-6 yaş çocukları için hazırlamış olduğu karakter eğitimi programının etkisini 
incelemiştir.  Kanger (2007) yapmış olduğu çalışmasında, Hz. Muhammed’in ahlakını referans 
alan bir karakter eğitimi modelinden bahsetmiştir.  Çağatay (2009) öğretmenlerin görüşlerini 
alarak, karakter eğitiminde ve karakter gelişiminde okulun rolünün neler olabileceği üzerinde 
durmuştur. Üstünyer (2009) tarafından farklı branş ve kademelerdeki eğitimcilerin karakter 
eğitimi hakkındaki görüşlerini incelemiştir. Katılmış (2010) yapmış olduğu doktora tezi 
çalışmasında, Sosyal Bilgiler dersinde kazandırılması hedeflenen bazı değerlerin karakter eğitimi 
programı geliştirilerek verilmesini araştırmıştır. Gündoğdu (2010) ortaöğretim kurumlarında 
karakter eğitimi sorunu başlıklı bir çalışma yapmıştır. Ekşi, Katılmış ve Öztürk (2011)’ün Sosyal 
Bilgiler Ders Kazanımlarıyla Bütünleştirilmiş Karakter Eğitimi Programının Etkililiği adlı 
çalışması literatürde yer almaktadır. Ersoy (2013) Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinin ailenin 
katılımlarıyla birleştiren bir karakter eğitimi programının geliştirilmesini araştırmıştır. Akçin 
(2016) yapmış olduğu araştırmada, ortaokullarda verilen karakter eğitimi ve uygulamalarını 
öğretmenlerin görüşlerine göre incelemiştir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim 
programındaki karakter eğitimine yönelik kazanımlard ve bu kazanımlara ait göstergelerde 
karakter eğitimi değerlerine ne kadar yer verildiğini belirlemektir. 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve 
yorumlanması başlıkları açıklanmıştır. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve 
doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 
çalışmadır. Araştırmacı, nitel çalışmalarda çalıştığı olguyu anlamaya, yorumlamaya ve 
anlamlandırmaya odaklanır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmada, nitel yöntemin veri 
toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Okul öncesi  eğitim programının incelenmesinde 
doküman analizi tekniği kullanılmıştır ve çalışma nitel araştırma desenlerinden olgubilim 
desenine göre hazırlanmıştır.  

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın örnekleminin seçiminde, nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örneklem 
tekniklerinden olan maksimum çeşitlilik örneklemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemleri, 
olgu ve olayların keşfinin yapılmasında ve açıklığa kavuşturulmasında kullanılır.   Maksimum 
çeşitlilik örnekleminde amaç, küçük bir çalışma grubuna ulaşarak, bu gruptaki bireylerin 
çeşitliliğini maksimumum seviyede olmasıdır. Örneklemde bulunan çeşitliliğin geneli yansıtması 
değil, benzerliklerin veya farklılıkların neler olduğunu açığa çıkarmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 
2013: 135-136).  

Tablo 4.1. OÖEP değerlendiren uzmanların alanı ve sayısı 

Uzmanlık Alanı Uzman sayısı 

Okul Öncesi Eğitimi ABD 3 

Eğitim Programları ve Öğretim  3 

Okul Öncesi Öğretmeni  3 

Yukarıda yer alan Tablo 4.1’de OÖEP değerlendirmesine katılan uzmanların alanı ve sayısı 
verilmiştir. Uzmanlardan 3’ü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda, 3’ü Eğitim Programları ve 
Öğretim Anabilim Dalı’nda akademisyen ve 3’ü ise okul öncesi öğretmeni olarak çalışmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 
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Araştırmanın verileri doküman analizi formu kullanılarak elde edilmiştir.  Doküman analizi, 
araştırılması hedeflenen konu veya konular hakkında bilgi içeren yazılı dokümanların 
incelenmesidir. Doküman incelemesi tek başına bir veri toplama aracı olabileceği gibi diğer veri 
toplama araçlarıyla da kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 217).  Araştırmacı tarafından 
oluşturulan veri toplama araçlarının hazırlık aşamasında, araştırmanın kapsamına ve amaçlarına 
uygun olması amacıyla literatür araştırması yapılmıştır. Doküman inceleme formu; literatür 
taraması sonucunda karakter değerlerinin merhamet, öz-disiplin, sorumluluk, dostluk, çalışma, 
cesaret, azim, dürüstlük, sadakat, güven, sevgi, iyi düşünce, vatandaşlık, adalet, özdenetim, 
dayanıklılık, ümit, saygı, hoşgörü, tedbirlik, yardımseverlik, işbirliği, demokratik değerler 
(Leming 1996; akt., Avcı, 2011, Leming, 2000; Character Counts, 2016; Besson-Martilotta, 2013). 
Değerlendirme sürecinde, literatür taraması sonucu oluşturulan değerler arasındaki “Güven” 
karakter değeri, alınan görüşler çerçevesinde bu araştırmada “Özgüven” olarak ele alınmıştır. 
Yine katılım sağlayan uzmanlar tarafından program değerlendirme formu içerisinde yer 
almayan “Empati” değerinin, karakter değerleri içerisine eklenmesi uygun görülmüştür. 
Değerlendirme sürecinde kazanımlar ve göstergeleri değerlendirilmiş olup, tablolarda sadece 
kazanımlara yer verilmiştir. Hazırlanan formun kullanışlılığı, anlaşılırlığı ve uygulanabilirliği 
açısından (Eğitim Programları ve Öğretim alanından 2, Ölçme ve Değerlendirme alanından ve 
Okul Öncesi Eğitim alanından 1) 4 uzmanın görüşü alınmıştır. Araştırmanın verileri betimsel 
istatistik yöntemiyle açıklanmıştır.  

3. BULGULAR 

Bu bölümde okul öncesi eğitim programında yer alan kazanım ve göstergelerde karakter eğitimi 
kavramlarının incelenmesi sonucu elde edilen bulgulara yer verilmektedir. 

Tablo 3.1. Okul öncesi eğitim programındaki karakter eğitimi ile ilgili kazanım sayıları 

 
Gelişim Alanları 

Kazanım sayısı Karakter eğitimi ile ilgili kazanım sayısı 

Bilişsel Alan 21 3 
Motor Alan 5 - 
Dil Alanı 12 - 
Sosyal-duygusal Alan 17 17 
Öz Bakım Becerileri 8 8 
Toplam 63 28 

Tablo 3.1. incelendiğinde, okul öncesi eğitimi programında bilişsel gelişim alanında 21, motor 
gelişim alanında 5, dil gelişim alanında 12, sosyal-duygusal gelişim alanında 17 ve öz bakım 
becerilerinde ise 8 kazanım olmak üzere toplamda 63 kazanım yer almaktadır. Programdaki 63 
kazanım değerlendirilmiş ve 28 kazanımın karakter eğitimi değerlerini kapsadığı tespit 
edilmiştir. Okul öncesi eğitimi programında yer alan karakter eğitimi kazanımlarına 
baktığımızda; bilişsel gelişim alanında 3, sosyal-duygusal gelişim alanında 17 ve öz bakım 
becerilerinde ise 8 kazanım yer almaktadır. Motor gelişim ve dil gelişimi alanlarında ise karakter 
eğitimi kazanımları yer almamaktadır. Uzmanların değerlendirdiği bilişsel alan kazanımlarının 
üçünde karakter değerleri tespit edilmiştir. Tespit edilen değerlerde ilk sırayı vatandaşlık (f=16), 
ikinci sırayı sorumluluk (f=11) ve üçüncü sırayı da sevgi (f=8) değerleri almaktadır. Bu değerleri 
saygı (f=7), iyi düşünce (f=3), öz disiplin (f=2) ve öz denetim, çalışma, azim, demokratik değerler 
(f=1) yer almaktadır. Ancak bilişsel alan kazanımlarında hoşgörü, merhamet, dürüstlük, 
yardımseverlik, işbirliği, özgüven, sadakat, adalet, ümit, dostluk, cesaret, tedbirlilik, dayanıklılık 
ve empati değerleri yer almamaktadır.  
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Tablo 3.2. OÖEP Öz Bakım Becerileri Alanı Kazanımlarındaki Karakter Değerleri 

 Karakter Değerleri (f) 

Öz B akım Becerileri Kazanımları 

   
S

o
ru

m
lu

lu
k

 

S
ay

g
ı 

S
ev

g
i 

 

H
o

şg
ö

rü
  

Ö
z-

D
is

ip
li

n
  

V
at

an
d

aş
lı

k
  

M
er

h
am

et
  

D
ü

rü
st

lü
k

  

Y
ar

d
ım

se
v

er
li

k
  

İş
b

ir
li

ğ
i 

 

Ö
zg

ü
v

en
  

S
ad

ak
at

  

İy
i 

d
ü

şü
n

ce
  

A
d

al
et

  

Ö
zd

en
et

im
  

Ü
m

it
  

D
o

st
lu

k
  

Ç
al

ış
m

a 
 

A
zi

m
 

C
es

ar
et

  

T
ed

b
ir

li
k

  

D
em

o
k

ra
ti

k
 

d
eğ

er
le

r 
 

D
ay

an
ık

lı
lı

k
 

E
m

p
at

i 

K1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.                 8    -    -    
- 

   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    4    -    -    -    -    -    -    -    -    - 

K2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.    8    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 
K3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler 
yapar. 

   8    -    -    -    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    4    -    -    -    -    -    -    -    -    - 

K4: Yeterli ve dengeli beslenir.    5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    2    -    -    -    -    -    -    -    -    - 

K5: Dinlenmenin önemini açıklar.    -    -    -    -    1    -    -    -    -    -    1    -    -    -    1    -    -    -    -    -    -    -   1    - 

K6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve 
gereçleri kullanır. 

   7    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -    2    -    -    -    -    -    -    -    -    - 

K7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    7    -    -    -    -    -    -    -    -    - 
K8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.    7    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    3    -    -    -    -    -    -    -    -    - 
Toplam    44   -   -   -    2   -   -   -   -   -    2   -   -   -    23    -   -   -   -   -   -   -   1   - 

 

Tablo 3.2. incelendiğinde, uzmanların değerlendirdiği öz bakım becerileri alanında yer alan kazanımların kapsadığı karakter değerleri arasında en çok 
sorumluluk (f=44) değeri bulunurken, bunu özdenetim (f=23) , öz disiplin, özgüven (f=2) ve dayanıklılık (f=1) karakter değerleri takip etmektedir. 
Ancak uzman görüşlerine göre öz bakım becerileri kazanımları içeriğinde saygı, sevgi, hoşgörü, vatandaşlık, merhamet, dürüstlük, yardımseverlik, 
işbirliği, sadakat, iyi düşünce, adalet, ümit, dostluk, çalışma, azim, cesaret, tedbirlik, demokratik değerler ve empati değerleri yer almamaktadır.
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Tablo 3.3. OÖEP Sosyal-Duygusal Alan Kazanımlarındaki Karakter Değerleri  

 Karakter Değerleri (f) 

Sosyal-Duygusal Alan Kazanımları 
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K1: Kendisine ait özellikleri tanıtır               -    1    1 -    2    -    -    -    -    -    -    -    -    -    6    -    -    -         -    1    -      -     -   - 

K2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.    4    1    1    -    1    3    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 
K3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.    1    -    -    -    1    -    -    -    -    -    5    -    -    -    1    -    -    2    1    2    -    -    -    - 

K4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının 
duygularını açıklar. 

   -    2    -    3    -    -    -    -    -    -    1    -    1    -    -    -    1    -    -    1    -    -    -    5 

K5: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını 
uygun yollarla gösterir. 

   -    2    -    -    1    -    -    3    -    -    1    -    2    -    3    -    -    -    -    -    -    -    -    - 

K6: Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.    3    2    -    -    1    2    -    4    -    -    -    -    2    8    -    -    -    -    -    -    1    2    -    - 

K7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.    4    -    -    -    3    -    -    -    -    -    -    -    -    -    5    -    -    2    3    3    -    -    -    - 

K8: Farklılıklara saygı gösterir.    -    9    2    5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   1    -    -    -    -    1    -    - 
K9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.    -    3    1    4    5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 

K10: Sorumluluklarını yerine getirir.    7    -    -    -    2    -    -    -    -    -    -    -    -    -    3    -    -    1    1    -    -    -    -    - 

K11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.    5    1    -    -    -    3    -    -    -    -    -    1    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 
K12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.    1    3    -    -    1    1    -    -    -    -    -    -    -    1    4    -    -    -    -    -    -    -    -    - 

K13: Estetik değerleri korur.    2    1    1    -    -    -    -    -    -    -    2    -    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 

K14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.     5    -    -    -    1    -    -    -    -    -    1    1    -    -    1    -    -    -    -    -    1    -    -    - 
K15: Kendine güvenir.    1    -    1    1    -    -    -    -    -    -    7    -    -    -    2    -    -    -    1    4    -    1    -    - 

K16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve 
görevleri olduğunu açıklar. 

   3    5    -    -    -    2    -    -    -    1    -    -    -    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 

K17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.    1    2    1    3    1    -    1    -    -    2    -    -    3    -    2    -    2    -    -    -    -    -    -    3 

Toplam    37    32  8  16    19 11    1    7   -    3    17    1    10    10    27    -    4    5    6    11    2    4    -    8 

Tablo 3.3. incelendiğinde, uzmanların görüşü alınan sosyal-duygusal alan kazanımlarının kapsadığı karakter değerlerinin ilk üç sıralamasını sorumluluk (f=37), 
saygı (f=32) ve özdenetim (f=27) oluşturmaktadır. Bunları öz disiplin (f=19), özgüven (f=17), hoşgörü (f=16), vatandaşlık, cesaret (f=11), iyi düşünce, adalet 
(f=10), sevgi, empati (f=8) ve dürüstlük (f=7) değerleri takip etmektedir. Uzmanlar sosyal-duygusal alan kazanımları içeriğinde azim (f=6) , çalışma (f=5), 
demokratik değerler, dostluk (f=4),  işbirliği (f=3), tedbirlilik (f=2) ve sadakat, merhamet (f=1) değerleri yer alırken; yardımseverlik ve dayanıklılık değerleri yer 
almamaktadır.
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4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Araştırmanın amacı, “Okul öncesi eğitimi programı kazanım ve göstergelerinin karakter eğitimi 
değerlerini kapsayıp kapsamadığını incelemek” olarak belirlenmiştir.  

Okul öncesi eğitim programındaki kazanım ve göstergeleri değerlendiren uzmanlar, bilişsel alanda 3 
kazanım, sosyal-duygusal alanda 17 ve öz bakım becerileri alanında 8 kazanımda karakter değerlerinin 
varlığını tespit etmiştir. Ancak dil ve motor beceriler alanında karakter değerlerini amaçlayan 
kazanımlara ulaşılmamıştır. Bilişsel alan kazanımlarında vatandaşlık, sorumluluk, sevgi, saygı, iyi 
düşünce, öz disiplin, öz denetim, çalışma, azim, demokratik değerler yer almaktadır. Öz bakım 
becerileri alanında yer alan kazanımların kapsadığı karakter değerleri arasında sorumluluk, özdenetim, 
öz disiplin, özgüven ve dayanıklılık değerleri vardır. Sosyal-duygusal alan kazanımlarının kapsadığı 
karakter değerleri arasında sorumluluk, saygı, özdenetim, öz disiplin, özgüven, hoşgörü, vatandaşlık, 
cesaret, iyi düşünce, adalet, sevgi, empati, dürüstlük, azim, çalışma, demokratik değerler, dostluk,  
işbirliği, tedbirlilik, sadakat ve merhamet değerleri yer almaktadır. Ancak alınan uzman görüşlerine 
göre hiçbir alan kazanımlarında yardımseverlik değeri yer almamıştır. Sapsağlam (2016) okul öncesi 
eğitim programını değerler eğitimi açısından 9 değere (özsaygı, kendini kontrol etme, nezaket, 
sorumluluk, sevgi, saygı, hoşgörü, temizlik, duyarlı olma) yönelik araştırmış ve 19 kazanım 
belirlemiştir. Kazanımların içeriğinde tespit edilen değerler arasında öz saygı, kendini kontrol etme, 
sorumluluk, sevgi, saygı, temizlik, nezaket, duyarlı olma ve hoşgörü değerleri bulunmaktadır. 
Uzmanların değerlendirme sonuçlarına göre en çok karakter değeri kazanımı sosyal duygusal alan ve 
öz bakım becerileri kazanımlarında yer almaktadır. Bunun sebebi sosyal-duygusal alan ve öz bakım 
becerileri alanının çocukların sosyal, duygusal ve bireysel bakım gelişimlerini kapsamasından 
kaynaklandığı düşünülebilir.  Araştırmanın sonuçlarına göre okul öncesi eğitim programlarında,  dil 
ve motor beceriler alanında da karakter eğitimine yönelik kazanımlara ve bunlara yönelik etkinliklere 
yer verilebilir.   
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BİLDİRİ NO 169: TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ İHBARI VE İHBAR 
İKRAMİYESİ 

Araş. Gör. Dr. Hakan BAY169 

Özet 

Devlet anlayışında meydana gelen değişimle birlikte kamu giderleri de artmış bununla birlikte kamu 
gelirlerindeki artış çoğu zaman aynı oranda gerçekleşmemiştir. Ülkemizde kamu gelirleri içindeki en 
büyük payı vergi gelirleri almaktadır. Günümüzde kayıt dışı ekonomi ve bununla mücadele, vergi 
idaresinin çözüm üretmeye çalıştığı konuların başında gelmektedir. Bu mücadelede idarece yürütülen 
çalışmalara vatandaşların da katılması önem arz eder. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede vergi kayıp 
ve kaçaklarının azaltılması bakımından kullanılan araçlardan birisi de vergi ihbarı ve ihbar ikramiyesi 
müessesesidir. Sözlük anlamıyla ihbar kavramı “bildirme, bildirim, haber verme, suçlu saydığı birini 
veya suç saydığı bir olayı yetkili makama gizlice bildirme, ele verme” anlamına gelmektedir. Vergi 
ihbarı ve ihbar ikramiyesi kavramları ise 31.12.1931 tarihinde 1990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin 
Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun ile vergi hukukundaki yerini almış 
ve halen önemini koruyan bir müessese olmuştur. Vergi kayıp ve kaçağı ile ilgili olarak verilen ihbar 
dilekçelerinin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından incelenmesi sonucunda bulunan matrah ve 
matrah farkı üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergi ve buna bağlı cezalar üzerinden muhbirlerin 
talebi üzerine Kanunda belirtilen oranda ikramiye verilmektedir. Bu çalışmada vergi ihbarı ve ihbar 
ikramiyesi hakkında kavramsal ve kanuni düzenlemeler açıklandıktan sonra sürecin işleyişine yer 
verilmiştir. Oldukça uzun bir süreden beri yürürlükte olan müessesenin işlevinin etkin hale getirilmesi 
ve vergi gelirlerinin artırılmasında daha aktif rol üstlenmesi konusunda öneriler getirilmeye 
çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi İhbarı, İhbar İkramiyesi, Kayıt Dışı Ekonomi.  
JEL Kodları: K34, K29, E26. 
 

DENOUNCEMENT AND DENOUNCEMENT PRIZE IN TURKISH TAX LAW 

Abstract 

Public expenditures have climbed in parallel to the change occurred in state cognizance but, an increase 
has not occurred in public revenues in the same rate. In Turkey, tax revenues have the largest share 
among public revenues. Today, unrecorded economy and struggling with it are the primary issues for 
which the tax administration has been attempting to find solutions. It is important that citizen join the 
studies conducted by the administration. One of the tools applied to reduce tax losses and tax evasions 
in struggle with unrecorded economy is the establishment of denouncement and denouncement prize. 
The lexical meaning of the term of reporting is “declaring, declaration, informing, reporting of someone 
who is regarded as criminal or an event which is regarded as a crime to competent authorities secretly”. 
The terms of denouncement and denouncement prize have been included in the tax law and has been 
an establishment still preserving its significance with Code 1905 on the denouncement prize to be given 
to the persons who report movable and immovable properties and their usufruct rights and concealed 
permanent taxes, announced in Official Gazette numbered 1990 on 31.12.1931 (Payment of Rewards to 
the ones who Reports the Legal Usufruct and Constant Tax Esoteric of Movable and Immovable Assets). 
Denouncement prize is given upon the requests of the informants in the rate specified in the Code based 
on the taxes levied and accrued on the assessment and tax assessment difference estimated as a result 
of the assessment of report letter submitted about the tax loss and evasion by the persons authorized 
for tax assessment and based on the penalties issued for these. In this study, following the discussion of 
conceptual and legal regulations on denouncement and denouncement prize, the operation of the 
process was included. Suggestions were presented on the issue of making the functioning of the 
establishment more efficient which has been in effect for considerably long time and making it to play 
a more active role to increase tax revenues.   
Keywords: Tax, Denouncement, Denouncement Prize, Unrecorded Economy. 
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JEL Classification Codes: K34, K29, E26. 
1. Giriş 

Kamu harcamalarının en büyük finansman kaynağını kayıtlı ekonomiden alınan vergiler 
oluşturmaktadır. Kayıtlı bu ekonominin yanında genellikle her ülkede var olan ve özellikle de bazı 
gelişmekte olan ülkelerde varlığı hissedilir derecede yüksek boyutlara ulaşmış, ulusal gelir hesaplarına 
dahil edilemeyen kayıt dışı kalmış bir ekonomi bulunmaktadır. Çeşitli sosyal, ekonomik, hukuki ve 
siyasi nedenlerle kayıt dışı kalan başka bir ifadeyle vergilendirilemeyen bu ekonominin boyutu 
ülkemizde de çok yüksek boyutlarda gerçekleşmekte bu yönüyle de Türkiye, OECD ülkeleri 
sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Son yıllarda alınan her türlü önlem ve kaydedilen aşamalara 
rağmen bu ekonomi oluşturduğu haksız rekabet ortamı nedeniyle halen ülkemizin önemli 
sorunlarından biri olmaya devam etmekte ve vergisini düzenli ödeyen mükellefler üzerinde olumsuz 
etkilerini sürdürmektedir. Yapılan çalışmalarda ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması halinde artan 
verimlilik düzeyi ve rekabet gücüyle birlikte ekonomiye istikrar geleceği dolayısıyla da vergi tabanının 
genişleyerek kamu gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Kayıt dışılığın 
azaltılmasında idareye düşen görevlerin yanında vatandaşlara da düşen bazı yükümlülükler 
bulunmaktadır. Bununla birlikte idarenin bu konudaki tüm çalışma ve çabalarının toplumda kabul 
gördüğü oranda başarıya ulaşacağı açıktır. Bu nedenle yapılacak idari düzenlemelerin yanında 
toplumda vergi bilincinin oluşturulması ve vergiye gönüllü uyumun artırılması gerekmektedir. Diğer 
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de zaman içinde vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, kayıt dışılığın 
azaltılması amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelerin kısa sürede başarıya 
ulaşmasını sağlamak ve toplumun geniş kesimlerinin katkı vermesini özendirmek amacıyla katkı 
verenler için çeşitli ödemeler öngörülmüştür. Bu düzenlemelerin en eskilerinden birisi de 31.12.1931 
tarihinde 1990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile 
Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye 
Hakkında Kanun ile yapılan düzenlemedir. Buna göre belirli konularda vergi kayıp ve kaçaklarının 
önüne geçilebilmesi için ihbarda bulunanlara ihbar ikramiyesi ödenebilecektir. Kanun yürürlükte 
olmasına rağmen ihbar müessesesi ve ikramiye ödemeleri zamanla işlevini kaybetme noktasına 
gelmiştir. Bu çalışmada söz konusu müesseseyle ilgili kanuni düzenlemeler açıklanacak, yeniden aktif 
hale getirilmesi ve işlevinin artırılması yönelik öneriler getirilmeye çalışılacaktır.  

2. İhbar Kavramı 

Arapça kökenli bir kavram olan ihbar sözlük anlamıyla; bildirme, bildirim, haber verme veya suçlu 
saydığı birini veya suç saydığı bir olayı yetkili makama gizlice bildirme, ele verme anlamına 
gelmektedir. Literatüre göre işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara ihbarda bulunarak haber veren, 
bildiren kişi de muhbir olarak adlandırılır. Vergisel anlamda da muhbir tarafından herhangi bir 
mükellef hakkında vergi kayıp ve kaçağına ilişkin olarak yapılan yazılı ve sözlü bildirime ihbar denir 
(Say, 2008). 1905 sayılı Kanuna göre, kamu idaresinin denetim ve gözetiminden kaçırılan/gizlenen 
vergiyi doğuran eylem ve işlemler, ihbarın konusunu teşkil eder. Başka bir ifadeyle vergi hukukunda 
ihbar; herhangi bir mükellefin vergi mevzuatına aykırı hal ve eylemlerinin neden olduğu vergi kayıp 
ve kaçağına yönelik işlemleriyle, vergiye tabi olduğu halde vergilendirilmediği anlaşılan her türlü gelir 
getiren iş ve işlemlerinin muhbir tarafından kamu idaresine yazılı veya sözlü olarak bildirilmesidir 
(Budak, 2009, s. 45). İhbarlar, elden veya posta yoluyla verilecek dilekçeler ile yapılabileceği gibi ilgili 
birimlerin internet sayfaları üzerinden kimlik ve adres bilgileri belirtilmek kaydıyla elektronik posta 
veya telefon yoluyla da yapılabilir.  Sözlü ihbarlar, tüm Türkiye genelinde tek merkezden hizmet veren 
Vergi İletişim Merkezine (VİMER) 444 0 189 telefon hattı aracılığı ile yapılabilmektedir. Ancak, 
muhbirin ihbar ikramiyesi talebi varsa bu ihbarın yazılı dilekçe ile yapılması gerekmektedir (Türkay, 
Vergi Kayıp ve Kaçağının İhbarı ve İhbar İkramiyesi-I, 2015). 

Toplumun getirdiği geleneksel bir takım özellikleri nedeniyle ülkemizde ihbar ve muhbir kavramları 
geçmişten günümüze geniş kitleler tarafından kolay kolay kabul görmemiş ve işler hale gelmemiştir. 
Oysa kayıt dışılıkla mücadelede yürütülecek faaliyetlere devletle beraber vatandaşların da katılımı 
büyük önem arz eder. Zira kanuni düzenlemelerin, yasakların bir dereceye kadar caydırıcı olduğu, 
hatta çoğu zaman yetersiz kaldığı durumlarda toplumsal duyarlılıklar sorunların çözümünü 
kolaylaştırabilmektedir (Kahriman, 2016, s. 1534). Bu nedenle özellikle vergi hukuku alanında ihbar 
müessesinin özendirilmesi, vatandaşların vergiye ilişkin konularda gönüllü muhbir olmalarının teşvik 
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edilmesi gerekmektedir. Vergi kayıp ve kaçaklarının Vergi İdaresine bildirilmesi aynı zamanda önemli 
bir vatandaşlık görevidir. 1982 Anayasası’nın 40’ıncı maddesine göre; Anayasa ile tanınmış hak ve 
hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını 
isteme hakkına sahiptir. Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere 
başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. Görüldüğü üzere ihbar bir hak olduğu kadar aynı 
zamanda bir yükümlülüktür. Yine Anayasa’nın siyasi haklar başlığı altında yer alan 74’üncü 
maddesinin “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar 
kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir” hükmü ile de bu hak güvence altına alınmıştır. 
Madde devamında herkesin bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahip olduğu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 
idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri inceleyeceği belirtilmiştir.  

Devlet vergilendirme yoluyla doğrudan doğruya mükelleflerin gelir, servet veya harcamalarına başka 
bir ifadeyle de mülkiyet haklarına müdahalede bulunmaktadır. Vergi kayıp ve kaçağına neden olanlar 
diğer mükellefler açısından rekabet eşitliğini bozdukları için haksızlığa yol açarlar. Bu nedenle kişiler, 
idareye dilekçe hakkını kullanmak suretiyle gerek bu haksızlığa neden olanları gerekse de idarenin 
işleyişi açısından yapılan yanlışlıkları ihbar ve şikayette bulunabilirler. Ancak kişilerin kendileriyle ilgili 
olmayan ve toplumsal nitelik de taşımayan şikayetleri dilekçe hakkı kapsamında değildir (Anayurt, 
2002, s. 112). Vatandaşlarca dilekçe hakkının nasıl kullanılacağı 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Vergi kayıp ve kaçaklarına yönelik olarak 
verilen ihbar dilekçeleri de Anayasa’nın 74’üncü maddesindeki Dilekçe Hakkı’nın kullanma biçimi 
olarak bu kanun kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmaktadır (Türkay, Vergi Kayıp ve Kaçağının 
Azaltılmasında İhbar Müessesesinin Fonksiyonu, 2008, s. 152). Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın veya 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kişiler tarafından verilen vergi ihbar dilekçelerini işleme koymadaki hukuki 
dayanağı da bu kanundur. 

3. İhbara ve İhbar İkramiyesine Konu Olabilecek Vergiler 

Dilekçe hakkı sadece kişinin kendi menfaatinin zarara uğradığı hallerde değil  kamu menfaati açısından 
da söz konusu olabilir. Kişiler gerek kendileri gerekse de kamu yararı için resmi bir makamdan dilekçe 
vermek suretiyle bazı eylemlerin gerçekleştirilmesini veya karar verilmesini isteyebilirler. Dilekçe ve 
Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması ile ilgili olarak çıkarılan 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesine 
göre; ad, soyad, iş ve ikametgah adresi bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konuyu içermeyen, ya 
da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili ihbar dilekçeleri denetim gücünün boş yere 
harcanmasını ve idari mercilerin gereksiz yere meşgul edilmelerini önlemek bakımından inceleme 
konusu yapılmaksızın askıya alınır (Akın & Erdem, 2017, s. 33). Ancak, bu unsurları ihtiva etmemekle 
birlikte, başvurulara olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte 
bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise, bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece işlem yapılabilir. 
1905 sayılı Kanuna göre;  

➢ Genel ve özel kanunlar veya yapılmış olan anlaşmalara göre Devlete veya Hazine’ye intikali 
gerekirken bilgisi dışında kalmış tüm taşınır ve taşınmaz mallar, 

➢ Bu taşınır ve taşınmazların intifa hakları,  
➢ Senede bağlı ipotekli veya ipoteksiz tüm alacaklar,  
➢ Her nevi mevduat ve emanet ile hisse senedi, tahvil ve sigorta alacakları,  
➢ Arsa, arazi, bina, kazanç, hayvanlar, veraset ve intikal, işlem, dahili istihlak ve damga vergisi 

gibi sürekli vergiler 
verilecek dilekçeler ile ihbara konu olabilirler. Bu kapsamda muhbirlerce ihbar edilerek ikramiye talep 
edilebilecek vergi ve cezalar şunlardır: 
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Tablo 1: İhbar İkramiyesi Kapsamındaki Vergi ve Cezalar 

İhbar İkramiyesi Hesaplanacak  
Vergi ve Cezalar 

İhbar İkramiyesi Hesaplanmayacak 
Vergi ve Cezalar 

✓ Gelir vergisi 
✓ Kurumlar vergisi 
✓ Gelir stopaj vergisi 
✓ Kurum stopaj vergisi 
✓ Katma değer vergisi 
✓ Özel tüketim vergisi 
✓ Damga vergisi 
✓ Motorlu taşıtlar vergisi 
✓ Banka ve sigorta muameleleri vergisi  
✓ Özel iletişim vergisi 
✓ Şans oyunları vergisi 
✓ Tapu ve kadastro harcı 

Yukarıda yer alan vergilere ait vergi ziyaı cezası 

✓ Gecikme zammı 
✓ Gecikme faizi 
✓ Özel usulsüzlük cezası 
✓ Genel usulsüzlük cezası (I. ve II. 

derece usulsüzlük cezaları) 
✓ Geçici vergi  
✓ Geçici vergiye bağlı vergi ziyaı 

cezası 
✓ Net aktif vergisi, ekonomik denge 

vergisi gibi ek vergiler 

Kaynak: (Türkay, Vergi Kayıp ve Kaçağının İhbarı ve İhbar İkramiyesi-II, 2015). 

İhbar ikramiyesine hak kazanılabilmesi için ihbarın devamlılık arz eden vergilerle ilgili olması gerekir. 
Sürekli yükümlülükler vergiyi doğuran olayın tekrarlanması veya sürdürülmesi dolayısıyla birden 
fazla dönemde devam eden yükümlülüklerdir. Olağanüstü dönemlerde bir defaya mahsus olarak 
çıkarılan vergiler için ihbarda bulunulduğunda ikramiyeye hak kazanılamaz. Ayrıca süreklilik niteliği 
tarhiyat usulüne bağlı değildir, vergiden muaf olunması da süreklilik niteliğini değiştirmez (Gınalı, 
2010, s. 145). 

4. İhbar İkramiyesi Alabilmenin Şartları 

Yapılan her türlü ihbar için ihbar ikramiyesi alınması mümkün değildir. İkramiye ödenebilmesi Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen şartların tamamının sağlanmasına bağlıdır. Bakanlık 11.07.1974 tarih 
ve 2480532-1/794 sayılı Genel Yazısı ile muhbire ikramiye ödenebilmesi için gerekli şartları açıklamıştır 
(GİB, 1974). Buna göre; 

✓ Muhbir kendisini gizlememeli, vergi incelemesine başlanılmadan veya inceleme sırasında 
gerekli görülürse inceleme elemanına ihbar konusu ile ilgili bilgi ve somut belgeleri vermeli ve 
vergi incelemesi bitmeden ihbarından vazgeçmemelidir. 

✓ İsimsiz ihbarlarda; vergi incelemesi bitmeden, muhbir ortaya çıkmış olmalıdır. İnceleme 
bittikten sonra isimsiz ihbar mektuplarına sahip çıkanlara ikramiye ödenmesi mümkün 
değildir. Bu durum incelemenin herhangi bir safhasında ihbarından vazgeçtiğini bildiren 
muhbirler için de geçerlidir. 

✓ Muhbir ihbar ikramiyesi talebinde bulunmalı ve ihbarından önce vergi incelemesine 
başlanılmamış olması ve ihbarın tarh zamanaşımı süresi içinde yapılmış olması gerekir. 

✓ Muhbirin yaptığı ihbar, somut olaylara ve delillere dayanmalı; ihbar konusu ile bulunan matrah 
farkları arasında illiyet bağı olmalıdır. 

✓ Muhbirin vergi kaçırmaya dahil olup olmamasının önemi yoktur. Bir mükellefin vergi 
kaçırmakta olduğunu bilen ve delilleriyle bu kaçakçılığı haber veren muhbirlere diğer şartların 
sağlanması halinde ikramiye ödenebilir. Aynı konuda birden fazla ihbar olması halinde 
ikramiye -muhbirlerin ihbar konulan ile inceleme sonunda bulunacak matrah farkı arasında 
illiyetin kurulması kaydıyla- resmi kayıtlara geçiş tarihi itibariyle önce ihbarda bulunan  
muhbire verilir. 

✓ Vergi inceleme elemanının vergi inceleme raporlarından ayrı olarak iki nüsha “İhbar İkramiyesi 
Görüş Raporu” düzenlemesi ve bu raporda ikramiye ödenmesi konusunda olumlu görüş 
bildirmesi gerekir. Raporda tahakkuk eden vergi ve kesilecek cezanın ne kadarının muhbir 
tarafından ihbar edilen konulara ilişkin olduğu belirtilir (Genç, 2005; Budak, 2009, s. 55) 

Muhbire ihbar ikramiyesi ödenebilmesi için bulunan vergi ve ceza farkının mutlaka vergi incelemesine 
dayalı olarak bulunması gerekmektedir. Muhbirlerce verilen ihbar dilekçeleri üzerine ivedilikle vergi 
incelemesine başlanır ve  inceleme sonucunda Vergi İnceleme Raporu ile birlikte ihbarın 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

473 

  

değerlendirilmesi için ayrı bir rapor düzenlenir. Muhbire ihbar ikramiyesi ödenmesine kanaat 

getirilmesi halinde düzenlenecek rapora, “İhbar İkramiyesi Raporu”, ihbar ikramiyesi ödenmemesine 

kanaat getirilmesi halinde ise düzenlenecek rapora “İhbar Değerlendirilmesi Raporu” adı verilir 
(Aksümer, 2015, s. 144). 1905 sayılı Kanuna göre her muhbir için ikramiye ödenmesi söz konusu 
değildir. Kanunun 6’ncı maddesinde, vergiye ilişkin ihbarlarda, mal memurları ile vergilerle ilgili 
komisyon üyelerine, vergilerin tarh ve tahakkukunda görev alanlara ikramiye ödenmeyeceği hüküm 
altına alınmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci maddesi görevleri icabı mükellef veya mükellefle ilgili 
kimselerin kişisel veya ticari her türlü sırlarını öğrenme durumunda olanların bu sırları beyan 
edemeyeceklerini, kendileri veya üçüncü kişiler adına kullanmayacaklarını belirtmiştir (Tosuner & 
Arıkan, 2018, s. 72). Yapılan bu düzenlemelere göre; 

✓ Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli 
çalışanların tamamına, 

✓ Mal memurları ile vergilerle ilgili komisyon üyelerine, 
✓ Takdir ve uzlaşma komisyonu üyelerine, 
✓ Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlara, 
✓ Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlara, 
✓ Vergi işlerinde kullanılan bilirkişilere, 
✓ Serbest muhasebeci mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirlere (Şenses, 2015, s. 155) 

ihbar ikramiyesi ödenmesi mümkün değildir. Ancak Kanunun 7’nci maddesine göre emsallerine göre 
olağanüstü gayretleri ile vergi kaçırıldığını ortaya çıkaran memurlara mahallin en büyük mal 
memurunun teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanının onayı ile iki maaş tutarında ödül verilebilir.  

5. Ödenecek İhbar İkramiyesinin Hesaplanması ve Ödeme Zamanı 

İhbar ikramiyesinin, kanuni dayanağı 1905 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi oluşturur. Halen yürürlükte 
olan madde hükmüne göre; bina, arazi ve arsalardan tahrir harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset 
ve intikal, muamele, dahili istihlak ve damga gibi daimi vergilerden yanlış beyanname vermek veya çift 
defter tutmak veya sair suretlerle gizli kalmış olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve misil 
cezaları toplamı üzerinden aşağıda yazılı oranlarda ikramiye verilir. 

Tablo 2: İhbar İkramiyesi Tarifesi 

500 Liraya kadar…………………………………………………………………………. %15 

5.000 Liraya kadar 500 Liradan yukarı olan kısım için…………..................................... %30 

15.000 Liraya kadar 5.000 Liradan yukarı olan kısım için……….......…………………. %20 

15.000 Liradan yukarı olan kısım için ……………………………..........………………. %10 

Kaynak: 1905 sayılı Kanun. 

Vergi hukuku bakımından misil ceza kavramı vergi aslına bağlı olan vergi cezalarını ifade eder. Vergi 
Usul Kanunu’nun 331’inci maddesinde vergi cezaları vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları olarak 
belirtilmiştir. Usulsüzlük cezaları, vergi kanunlarında öngörülen usul hükümlerine aykırı hareketten 
doğan ve dolayısıyla vergi aslına bağlı olmadan maktu olarak kesilen ve misil cezası niteliği 
bulunmayan cezalardır. Madde hükmü günümüze kadar güncellemeye tabi tutulmadığı için muhbire 
ödenen ihbar ikramiyesinin hesaplamasında fiilen %10 oranı uygulanmaktadır. Başka bir ifadeyle ihbar 
ikramiyesi, kesinleşen vergi ve cezalar toplamı üzerinden %10 oranında hesaplanır. Gecikme zammı, 
gecikme faizi, genel ve özel usulsüzlük cezaları, geçici vergi ve buna bağlı ceza gibi daimi niteliği 
olmayan vergiler ve bunlara ilişkin cezalar ikramiye hesabında dikkate alınmaz. 

Muhbirin bulunan matrah farkına katkı oranının belirtildiği ihbar ikramiyesi raporuna göre hesaplanan 
ikramiyenin, 1/3’ü verginin kesin olarak tahakkukunda; 2/3’ü ise verginin tahsilini takiben ödenir. 
Vergi Usul Kanunu’nun 22’nci maddesine göre tahakkuk; tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi 
gereken safhaya gelmesidir. Kanun’un 25’inci maddesine göre beyan üzerine alınan vergiler tahakkuk 
fişi ile tarh ve tahakkuk ettirilir. Danıştay 3. Dairesi’nin 13.06.2001 tarih ve E. 2817, K. 2382 sayılı 
Kararı’nda, 1905 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca vergi kayıp ve kaçağını haber verene ihbar 
ikramiyesi ödenebilmesi için, ihbar edilen kişi hakkında yapılan inceleme sonucu vergi tarh edilmiş 
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olması şartının arandığı ve bu husus araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır (Akın E. , 2006, s. 73). Burada önemli olan matrah farkı dolayısıyla tarh edilen vergi ve 
cezaların ödenecek aşamaya gelmesidir. Yani mükellef tarafından ilgili tarhiyata dava açılmış ise yargı 
yolunun tüketilmiş olması, uzlaşma talep edilmiş ise uzlaşmaya varılmış ve uzlaşma tutanağının 
imzalanmış olması veya indirim talep edilmiş ise bu talebe göre tahakkukunun verilmiş olması 
gerekmektedir (Aksümer, 2015, s. 145; Eşgünoğlu & Buyrukoğlu, 2017, s. 155).  Dolayısıyla tahakkuk 
etmemiş bir vergi için ihbar ikramiyesi ödenmesi imkanı yoktur. Ancak vergi cezaları ölüm ve diğer 
bazı nedenlerle tamamen ortadan kalkabilir bu nedenle cezaların tahakkukunda ikramiye ödenmez ve 
cezalarla ilgili hesaplanan ikramiyenin tamamı cezanın tahsili  sonrasında ödenir. 

İkramiyenin 2/3’lük kısmının ödenme şartı ise, verginin tahsil edilmesidir. Vergi Usul Kanunu’nun 111. 
maddesinde verginin, kanunlarında gösterilen süreler içinde ödeneceği ve ödeme süresinin son 
gününün verginin vadesi tarihi olduğu hüküm altına alınmıştır. Kanun’un 112. maddesinde ise, özel 
ödeme zamanları düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan 
vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya 
tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay 
içinde ödenir. İhbarlar üzerine yapılacak vergi incelemesinde gelir ve kurumlar vergisi yönünden, 
incelenen yılda vergi farkı çıkmayıp, zarar azaltımı; katma değer vergisi yönünden de sonraki döneme 
Devreden KDV’nin azalması söz konusu olabilir. Bu durumda zarar azaltımı kadar tutarın vergi farkına 
dönüştüğü dönemde ikramiye hesaplanması gerekir (Karşıyaka, 1994, s. 32). Kesinleşen ve tahsil edilen 
vergi ve ceza miktarları üzerinden ödenecek ihbar ikramiyeleri için 1905 sayılı Kanuna göre İhbar 
Sonucu Tespiti ve İkramiye Hesap Çizelgesi düzenlenerek Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir. Gelen 
ödenek üzerine muhbire, ihbar edilen mükelleflerin bağlı oldukları Defterdarlıklar veya Vergi Dairesi 
Başkanlıkları tarafından ihbar ikramiyesi ödenir (Gınalı, 2010, s. 151). İkramiye isteme konusunda 
zaman yönünden Kanunda herhangi bir süre belirtilmediğinden, bu husustaki zamanaşımı süresi 
Borçlar Kanununun 146’ncı maddesinde belirtilen 10 yıllık süredir. Bu süre, muhbirin ihbar dilekçesinin 
Vergi İdaresinin resmi kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren başlar. Muhbir bu süre içinde ikramiye 
talebinde bulunmadığı takdirde bu hakkı ortadan kalkar (Türkay, Vergi Kayıp ve Kaçağının İhbarı ve 
İhbar İkramiyesi-II, 2015). 

2008 yılından bu yana faaliyette bulunan Vergi İletişim Merkezi (VİMER), mükelleflere vergi ile ilgili 
konularda güncel ve doğru bilgileri telefon aracılığıyla ulaştırmanın ve danışmanlık hizmeti vermesinin 
yanında telefonla veya internet adresi üzerinden vergi kayıp ve kaçaklarına ilişkin ihbarların da alımını 
yapmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporlarına göre 2011-2017 yılları arasında yapılan ihbar 
dilekçe sayısı ve muhbirlere ödenen ikramiye tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 3: İhbar İkramiyesi Ödenen Kişi ve İkramiye Tutarları 

Yıllar 
Gelen Toplam İhbar 

Sayısı (1) 
İhbar İkramiyesi Ödenen 

Kişi Sayısı (2) 
1/2 

Ödenen İhbar İkramiyesi 
Tutarı (TL) 

2011 22.548 173 0,0077 4.219.672,00 

2012 23.396 196 0,0084 3.082.853,00 

2013 28.118 462 0,0164 7.105.157,00 

2014 32.690 296 0,0090 6.202.554,00 

2015 38.052 338 0,0089 6.045.626,00 

2016 37.888 240 0,0063 3.142.130,00 

2017 36.166 454 0,0125 12.870.004,00 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporlarındaki bilgilerden derlenmiştir (GİB, 2018).  

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik olarak son 7 yıl içinde vatandaşlar tarafından telefon ve 
internet aracılığıyla yapılan ihbar bildirimlerinin sayısı incelendiğinde ihbar sayılarında bir artış olduğu 
görülmektedir. 2017 yılında gelen toplam ihbar sayısında 2011 yılına göre %60,3’lük bir artış olmuş aynı 
dönemde ihbar ikramiyesi ödenen kişi sayısında ise bu artış %62,3 oranında gerçekleşmiştir. İkramiye 
ödenen kişi sayısı 173 kişiden yaklaşık %162 oranında artarak 454 kişiye ulaşmıştır. Son yıllarda 
ikramiye taleplerinde hissedilir derecede artış olmasına rağmen toplam ihbar sayısına oranı itibarıyla 
ikramiye talep eden kişi sayısı halen oldukça düşük düzeydedir. Bu durum ihbar ikramiyesi 
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müessesesinin bilinirliliğinin düşük düzeyde olmasıyla açıklanabilse de düzenlemenin yürürlükte 
olduğu süre dikkate alındığında tanıtımının iyi yapılmadığının ve toplumun geneli tarafından kabul 
görmediğini göstermektedir. Yine kayıt dışı ekonominin büyüklüğü düşünüldüğünde müessesenin 
yeterince çalıştırılmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Sonuç 

İhbar müessesesinin ödenmeyen vergilerin takip ve tahsilini kolaylaştırdığı açıktır. 1931 yılından bu 
yana yürürlükte olan 1905 sayılı Kanun vergi ihbarı ve bu ihbarlara ilişkin ödenecek ihbar 
ikramiyelerini düzenlemektedir. Vergisel olayların ihbarı bir vatandaşlık görevi olarak düşünülse de 
şartları taşıyanlara verilecek ikramiye ile sistem cazip hale getirilmiş bulunmaktadır. Ancak günümüz 
itibariyle gerek mükellef psikolojisi gerekse de toplumun ihbar eden üzerinde oluşturduğu baskı 
sonucu ihbar müessesesi etkin olark kullanılamamaktadır. Vergi İdaresi muhbirlerin kimliğinin 
güvence altında olduğunu ve kişisel/kurumsal güvenliklerinin sağlanacağı hissini bir türlü topluma 
yansıtamamıştır. Bu durum inceleme ve denetim oranlarının da oldukça düşük düzeyde seyretmesiyle 
birlikte kayıt dışı ekonomide faaliyette bulunanlarının cesaretlerini artırarak adeta kayıt dışı ekonomiyi 
besler hale gelmiştir. Mevcut vergi sistemi; vergi ahlakı, vergi bilinci, dini inanç, vatan ve milet sevgisi 
v.b. gibi çeşitli nedenlerle kendinden korkanların kurallarına uyduğu bir yapıya dönüşmüştür. Vergi 
yükünün adaletli dağıtılması maliye politikasının sosyal bir amacı olmasına karşılık genellikle sermaye 
lehinde ihmal edilir bir hal almıştır.  

Kayıt dışılık neden olduğu vergi kayıp ve kaçaklarının yanında oluşturduğu haksız rekabet ortamından 
dolayı ekonomide istikrarın sağlanmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı 
faaliyet raporları incelendiğinde 2017 yılında ihbar ikramiyesi başvurusunda bulunan 454 kişiye toplam 
12.870.004 TL’nin  ikramiye olarak ödendiği görülmektedir. Kayıt dışı ekonominin günümüz itibariyle 
ülkemizde ulaştığı boyutun büyüklüğüne karşılık ihbar sayısı oldukça düşük kalmaktadır. Bu nedenle 
vergi ihbarı ve ihbar ikramiyesi müessesesinin durumu yeniden gözden geçirilmelidir. Vergi kaçıran 
mükellefler ihbar edilmedikçe tahsil edilemeyen vergiler nedeniyle devletçe diğer mükelleflerin veya 
mükellef olmayan kişilerin mülkiyet haklarına daha fazla müdahale edilecek dolayısıyla vergi yükleri 
artacaktır. Buna karşılık bir vatandaşlık hakkı olan ihbar müessesesi ne kadar çok kullanılırsa kayıt 
dışılık o ölçüde azalacak ve Kanunun etkinliği artacaktır. 1905 sayılı Kanun günümüz ihtiyaçlarına 
cevap verememektedir. Uzun yıllar önce çıkarılmış ve güncellenmemiş bir Kanunla ihbar müessesesini 
etkin olarak kullanmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle Kanunun ivedilikle 
değiştirilmesi ve güncelleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle ikramiye oranlarının ve tutarlarının 
artırılması zorunludur. İhbar ikramiyesi ödemesi yapıldığının iletişim araçlarıyla yapılacak reklamlar 
aracılığıyla kamuoyu tarafından bilinirlik düzeyinin yükseltilmesi sağlanmalıdır. Durum “vergi 
kaçırmanın suç” olduğunun buna karşılık “vergi kaçıranı ihbar etmenin ise vatandaşlık görevi” olduğu 
yönünde hazırlanacak görsellerle desteklenmelidir. Yapılacak ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesine 
yönelik olarak hareket kabiliyeti yüksek ve sadece ihbarlar ile ilgilinecek inceleme elemanları ve aktif 
olarak piyasalarda anlık denetim yapan konunun uzmanı memurlardan oluşan ekonomik istihbarat 
birimi kurulmalıdır. Mevcut bu birim bilişim alt yapısıyla desteklenerek özellikle internet ortamı 
kullanılarak oluşturulan kayıt dışılık azaltılmalıdır. Sistemin vergi işlemlerinde oto-kontorlü 
sağlayabilmesi amacıyla anlık vergi denetimlerine ağırlık verilmeli nakit alışverişlerde kaybolmaya yüz 
tutan belge alma alışkanlığı tekrar kazandırılmalıdır. 
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BİLDİRİ NO 170: VERGİLENDİRMEDE KANUNİLİK İLKESİNİN TÜRK VERGİ 
HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Araş. Gör. Dr. Hakan BAY170                                                                                                                         

Özet 

Günümüz modern devletlerinde vergilendirme yetkisi sınırsız değildir. Vergilendirme yetkisi de 
devletin diğer tüm yetkileri gibi millet adına ve anayasal sınırlar dahilinde kullanılmaktadır. Devlet; 
gelirden, servetten veya tüketimden vergi almak suretiyle mükelleflerin gelirlerini azaltmakla kalmayıp 
maddi ve manevi yaşam düzeylerine doğrudan müdahalede bulunmaktadır. Bu nedenle yapacağı 
düzenlemeler hak ve hukuka uygun olmalı kişilerin de hakkını gözetmelidir. Mükellef haklarına ilişkin 
temeller, esas olarak ülke anayasalarında yer almaktadır. Çünkü anayasalarda yer alan vergilemeye 
ilişkin ilkeler, idareye karşı mükellef haklarını koruyan ve idari birimlerin mükellefe karşı keyfi 
eylemlerini engelleyen garantiler durumundadır. Vergi sistemleri, vergileme ilkelerine uygunluk 
gösterdikleri oranda kabul görürler. Yine sistemin etkinliği ve başarısı da buna bağlıdır. Vergilendirme 
işlemleri; vergi idaresine izleyeceği yolu göstermek, alacağını güvence altına almak ve bunlar karşısında 
kişilere güvence sağlamak bakımından yazılı kurallara bağlanmak durumundadır. Ülkemizde 1982 
Anayasa’sının 73’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında “Vergi, resim, harç ve benzeri mali 
yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır” hükmüne yer verilmek suretiyle verginin 
kanuniliği ilkesi düzenlenmiştir. Bu ilke kanun hükümlerinin geçmişe yürütülerek mükelleflerin mali 
yüklerinin artırılmasına izin vermez. Bu nedenle vergiyi doğuran olayın meydan geldiği tarihte 
yürürlükte olmayan bir kanuna dayanılarak vergi alınamaz. Başka bir ifadeyle bir yandan verginin 
alacaklısı durumundaki kamu makamlarına vergilendirme yetkisinin kullanımında eylem ve işlem 
özgürlüğü yönünden bağlayıcı bir sınır çizilirken diğer taraftan sınırın ihlali halinde mükelleflerin 
ekonomik ve sosyal bazı hak ve özgürlükleri korunmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada vergilendirmeye 
ilişkin düzenlemelerin gerek şekli gerekse de maddi anlamda kanunla yapılmasını sağlayarak keyfiliği 
engelleyen vergilendirmede kanunilik ilkesinin gerek hukuk devleti olma gerekse de vergi hukuku 
açısından önemi açıklanarak, sorunlara ilişkin öneriler getirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anayasa, Vergilendirmede Kanunilik İlkesi, Vergi Hukuku, Hukuk Devleti. 

JEL Kodları: K10, H20, K34.  

 

THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN TAXATION IN 
TURKISH TAX LAW 

Abstract 

Tax-raising power is not limitless in today’s modern states. Tax-raising power is exerted on behalf of 
the nation and within constitutional limits as similar to the other powers of the state. The state not only 
reduces taxpayers’ earnings by collecting taxes from their revenues, wealth or consumptions but also 
intervenes directly with their material and nonmaterial living levels. Therefore, the regulations to be 
made should be justifiable and legal and look after the people’s rights. Fundaments of taxpayer rights 
are covered in countries’ constitutions principally since the taxation principles included in constitutions 
are guarantees, protecting taxpayers’ rights against the administration and hindering arbitrary 
treatments of the administrative departments towards taxpayers. Tax systems are accepted in the degree 
of their compliance to the taxation principles. The effectiveness and success of the system depend on 
this as well. Written rules have to be established for taxation procedures in terms of leading the way to 
the tax administration, securing its receivables and providing assurance to persons against these. The 
principle of legality in taxation is organized in Turkey by including the clause of “taxes, fees, charges 
and similar financial liabilities are laid, amended or annulled by statues” in subparagraph 3 of Article 
73 of 1982 Constitution. This principle does not allow increasing financial burdens of taxpayers by 
retroactivity of provisions of law. In other words, taxes cannot be collected based on a code that was not 
effective on the date a taxable event occurred. In other saying, a binding-limit has been set for public 
authorities, who are the tax claimants, to exert their taxation power in terms of the liberty of act and 
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procedure, and on the other hand, some economic and social rights and liberties of taxpayers have been 
protected in case of the violation of this limit. In this study, the significance of the principle of legality 
in taxation, which assures making arrangements on taxation by obeying law in terms of both form and 
material and prevents arbitrariness, was discussed by considering being a constitutional state and tax 
law, and suggestions were developed about the problems.                

Keywords: Constitution, the Principle of Legality in Taxation, Tax Law, Constitutional State.  

JEL Classification Codes: K10, H20, K34. 

 

1. Giriş  

Vergilendirme yetkisi, literatürde genel olarak devletin egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda 
sahip olduğu hukuki ve fiili güç olarak tanımlanır. Bu durum aynı zamanda devletin mali alandaki 
egemenliğinin de bir göstergesidir (Çağan, 1984, s. 171). Kamusal harcamalarının finansmanının büyük 
bir kısmı devletçe bu yetki kapsamında toplanan vergilerden sağlanmaktadır. Devlet vergilendirme 
yoluyla kişilerin gelir, servet veya harcamalarına başka bir ifadeyle de mülkiyet haklarına müdahale 
etmekte, maddi ve manevi yaşam düzeylerine doğrudan müdahalede bulunmaktadır. Bu nedenle 
yapacağı düzenlemeler hak ve hukuka uygun olmalı kişilerin de hakkını gözetmelidir. Vergilendirmede 
kanunilik ilkesi kişilerin bu konuda sahip oldukları hakların ve özgürlüklerin korunmasını sağlar. Bu 
ilke ilk defa İngiltere’de deklare edilen Magna Carta Libertatum’da (Büyük Özgürlük Fermanı) yer 
verilmiştir. Hükümdarın vergilendirmede keyfi hareket etmesi engellenerek vergilendirme yetkisi 
yönetilenler yararına sınırlandırılmıştır. Zamanla gerek ülkemizde gerekse de diğer ülkelerde 
“kanunsuz vergi olmaz” kuralı haline gelmiş ve anayasalarda kendisine yer bulmuştur (Öz, 2004, s. 77).  

Günümüz modern devletlerinde; devletin üstün gücü ve otoritesi sınırsız ve denetimsiz değildir 
(Şenyüz, 2014, s. 82). Vergilendirme yetkisi de sınırsız olmayıp devletin diğer tüm yetkileri gibi millet 
adına ve anayasal sınırlar dahilinde kullanılmaktadır. Nitekim 1982 Anayasası’nın 7’nci maddesine 
göre yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir ve bu yetkinin devredilmesi 
söz konusu değildir. Verginin temel özelliği, ödemedeki zorunluluk ilkesidir. Bu nedenledir ki, vergi 
uygulamalarında keyfiliğe yer yoktur. Mükellef haklarına ilişkin temeller, esas olarak Anayasa’da yer 
almaktadır. Anayasa’nın 11’inci maddesine göre Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 
Dolayısıyla Anayasa’da yer alan vergilemeye ilişkin ilkeler, idareye karşı mükellef haklarını koruyan 
ve idari birimlerin mükellefe karşı keyfi eylemlerini engelleyen garantiler durumundadır. Vergi 
sistemleri, vergileme ilkelerine uygunluk gösterdikleri oranda kabul görürler. Yine sistemin etkinliği ve 
başarısı da buna bağlıdır.  

2. Vergilendirmede Kanunilik İlkesinin Tanımı 

Kanunilik ilkesi ilk olarak suç ve ceza alanında ortaya çıkmış ve zamanla vergi hukuku alanındaki 
yerini almıştır (Dönmezer & Erman, 1994, s. 22). Demokrasilerde vergi ve diğer mali yükümlülüklerin 
kanunla düzenlenmesi talebi, Anayasal hareketlerin de başlangıcı olarak kabul edilir. Temsilsiz vergi 
olmaz/kanunsuz vergi olmaz anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkan ve bugün vergilerin kanuniliği 
ilkesi olarak ifade edilen bu ilke, vergi alanında benimsenen temel ilkelerden birisi olmuş W. Gerloff ve 
F. Neumark tarafından yapılan sınıflandırmalarda yer almıştır (Özer, 1977, s. 7). Parlamenter 
demokrasiye sahip ülkeler, hukuk devleti olmanın bir gereği olarak kişilerin temel hak ve ödevleri ve 
bunlara ilişkin olarak özel önem, güvence ve istikrar gerektiren düzenlemelerde bu ilkeye yer 
vermişlerdir (Güneş, 2011, s. 7).  

Vergi, devletin ya da vergilendirme yetkisi bulunan diğer kamu idarelerinin, kamu hizmetlerini yerine 
getirmek için ihtiyaç duydukları parayı temin etmek amacıyla, kişilerden, hukuki cebir altında, kanunla 
belirlenen esaslara uygun ve karşılıksız olarak ve iade edilmemek üzere aldıkları ekonomik değerlerdir 
(Karakoç, 2013, s. 1259). Vergilendirme işlemleri; vergi idaresine izleyeceği yolu göstermek, alacağını 
güvence altına almak ve bunlar karşısında kişilere güvence sağlamak bakımından yazılı kurallara 
bağlanmak durumundadır. Bu ilke dar anlamda; vergilere ilişkin şekli ve maddi düzenlemelerin 
kanunla konulmasını ve uygulanmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını öngörmektedir. Geniş 
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anlamda ise vergi dahil mali mükellefiyet getiren tüm kamusal yüklerin kanunla konulmasını, 
değiştirilmesini ve kaldırılmasını ifade eder (Tosuner & Öz, 2004, s. 23). Dolayısıyla devlet, bu görevini 
yerine getirirken dilediği şekilde hareket etme, her tedbiri alma dilediği gibi düzenleme yapma 
serbestliğine sahip değildir. Alınacak önlemler ve yapılacak düzenlemeler her şeyden önce hukuka 
uygun, adil ve uygulanabilir nitelikte olmalıdır. Anayasa Mahkemesi bir kararında “…devletin 
vergilendirme yetkisinin sınırı, aynı zamanda kişilerin hak ve özgürlüklerinin de sınırını oluşturduğundan, bu 
yetkinin keyfiliğe kaçacak biçimde kullanılmasının önlenmesi, hukuk devleti olmanın gerekleri arasında öncelikli 
bir yere sahip bulunmaktadır. Vergilendirme alanında olası keyfi uygulamalara karşı düşünülen ilk önlem, 
kuşkusuz kanunilik ilkesidir. Ancak vergilerin kanunla getirilmesi, yalnız başına vergilendirme yetkisinin keyfi 
kullanılarak adaletsiz sonuçlar doğurmasını engelleyemeyeceğinden, kanunilik ilkesi yanında verginin genel ve 
eşit olması, idare ve kişiler yönünden duraksamaya yol açmayacak belirlilik içermesi, geçmişe yürümemesi, 
öngörülebilir olması ve hukuk güvenliği ilkesine de uygunluğunun sağlanması gerekir” görüşüne yer vermiştir 
(2003). Vergilemeye yönelik düzenlemelerin gerek şekli gerek maddi anlamda kanunla yapılmasını 
sağlayan bu ilke, devletin vergilendirme yetkisini genel, soyut, kişisel olmayan ve yasama organı 
tarafından anayasal usullere uygun olarak çıkartılan kanunlar ile kullanması olarak tanımlanabilir 
(Gerçek, Bakar, Mercimek, Çakır, & Asa, 2014, s. 91). Şekle ilişkin olarak açıkça tespit edilebilen 
kanunilik ilkesi hukuk devletine hayat vermesinin yanında idareye de vergiye yönelik olarak yapacağı 
düzenlemelerde izleyeceği yolu göstermektedir.  

3. Türk Vergi Hukuku Bakımından Kanunilik İlkesi 

Türkiye Cumhuriyeti, 1982 Anayasası’nın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, 
sosyal bir hukuk devletidir. Kişi hak ve özgürlüklerine saygının ön planda tutulduğu demokratik sosyal 
hukuk devleti kavramı vergi hukukunun anayasal temellerini ortaya koymaktadır (Çağan, 1980, s. 129). 
Vergilendirme işlemleri kişilerin mülkiyetine, yani kasa ve keselerine kamu yararı gerekçesi ile el atma 
işlemi olduğuna göre hukuk devletinin hassasiyet göstermesi gereken konulardan birisi olmaktadır. 
Başka bir ifadeyle devletin vergiye yönelik olarak yapacağı faaliyetler, eylemler ve düzenlemeler hukuk 
kurallarına uygun düştüğü müddetçe kabul edilebilirliği artacak ve geçerli olabilecektir. Zira, hukuk 
devleti, özel mülkiyete dayanmaktadır. Bu nedenle vergi sisteminin mülkiyet hakkını ve sözleşme 
özgürlüğünü zedelememesi gerekir aksi halde hukuk devletinin zarar göreceği tabiidir (Karakoç, 2013, 
s. 1260). Ülkemizde vergilendirmeye yönelik olarak en temel norm Anayasanın Vergi Ödevi başlığını 
taşıyan 73’üncü maddesi olmaktadır.  

 “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.  

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.  

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.  

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin 
hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına 
verilebilir”. 

Madde hükümleri incelendiğinde ilk iki fıkrada devlete ait sadece vergi gelirleri için düzenleme 
yapıldığı dolayısıyla da verginin dar anlamıyla ele alındığı görülmektedir. Buna karşılık 3’üncü ve 
4’üncü fıkranın vergiyi daha geniş anlamıyla ele alarak devletin kamu giderlerini karşılamak üzere 
koyduğu ve cebre dayalı olarak tahsil ettiği resim, harç ve benzeri tüm mali yükümlülükleri vergi gibi 
değerlendirdiği ve buna göre düzenleme yaptığı anlaşılmaktadır. Yine 3’üncü fıkrada vergi, resim, harç 
ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı belirtilmiştir. 
Hükümden vergilere ilişkin olarak bu yönde yapılacak her türlü düzenlemenin kanunla yapılmasının 
zorunluluğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Anayasa’nın 87’nci maddesine göre kanun  koyma, değiştirme 
ve kaldırma yetkisi ise ancak yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir. Uygulama ve 
öğretide buna vergilendirmede kanunilik ilkesi denir ve kısaca vergilerin kanuna uygun ve doğru 
olarak alınması şeklinde anlaşılır (Kumrulu, 1979, s. 152).  

Anayasanın 73’üncü maddesinde verginin kanunla konulacağına dair hükme yer verilmiş olmakla 
birlikte -son fıkra  hükmü hariç- vergiye ilişkin olarak hangi hususların kanunla tespit edilmesi gerektiği 
belirtilmemiştir (Aliefendioğlu, 1981, s. 82-83). Özü itibarıyla Anayasa koyucu her çeşit mali 
yükümlülüğün kanunla konulmasına yönelik düzenleme yaparken keyfi ve takdiri uygulamaları 
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önlemeyi amaçlamıştır. Bununla birlikte kanun koyucunun yalnız konusunu belli ederek bir mali 
yükümlülüğün ilgililerine yükletilmesine olur vermesi, bunun kanunla konulmuş sayılması için yeterli 
olamaz. Dolayısıyla bu yükümlülüklerin belli başlı öğelerinin de açıklanarak ve çerçeveleri kesin 
çizgilerle belirtilerek kanunlarla düzenlenmesi gerekir (1987). Verginin yasama organınca konulmuş 
sayılabilmesi konusunun yanında oranı veya miktarı, indirimleri, istisna ve muafiyetleri tarh, tahakkuk 
ve tahsil usulleri, yaptırımları, zaman aşımı gibi  konuların da kanunla düzenlenmiş olmasına bağlıdır. 
Ancak bazı hususların ilgili kanunla düzenlenmeyip bir başka kanuna atıf yapılarak belirlenmesi de 
mümkündür (Doğrusöz, 2017). Bununla birlikte hükümetlerin değişen devlet anlayışı ve ekonomik 
koşullar nedeniyle ihtiyaç duydukları vergiye ilişkin gereksinimlerinin de Anayasaya uygun olarak 
hızlı ve etkin bir şekilde karşılanması gerekir. Bu nedenle bazı hallerin varlığı halinde vergilendirmeye 
ilişkin düzenlemeler de kısmen de olsa yürütme organının yetkilendirilmesi yerinde olabilecektir.  

4. Türk Vergi Hukukunda Kanunilik İlkesinin İstisnaları 

Verginin temel unsurlarına ilişkin düzenlemelerin sadece kanunla yapılmasını kabul etmek başka bir 
ifadeyle aksi yöndeki uygulamaları reddetmek her ne kadar mükellefler açısından belirli bir güveni 
oluşturuyorsa da kamu yararı bakımından her zaman olumlu sonuçlar vermeyebilecektir. Nitekim 
kanunilik ilkesinin her zaman geniş yorumlanması ve bu yönde hareket edilmesi etkin ve hızlı bir 
vergilemeyi engelleyebileceği gibi yürütme organını da zor durumda bırakabilecektir. Bu nedenle 
Anayasa hazırlanırken duruma ilişkin olarak kısmi ve geniş vergilendirme yetkilerinin devrine yönelik 
istisnai düzenlemelere yer verilmiştir.  

4.1. Vergilendirme Konusunda Cumhurbaşkanına Verilen Yetki 

Kanunilik İlkesinin gereği olarak verginin konusu, vergiyi doğuran olay, verginin borçlusu, verginin 
matrahı, oranı ve ödemesi gibi verginin temel unsurları vergi kanunları ile belirlenmektedir. Ancak 
vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına 
ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi 
Cumhurbaşkanına verilmiştir. Bu durum kanunilik ilkesine bir istisna oluşturduğu için kanunilik 
ilkesinden hemen sonra aynı maddenin 4’üncü fıkrasında düzenlenmiştir. Verginin temel unsurlarını 
etkileyen bir yetki olduğu için burada düzenlenmesi yerinde olmuştur (Taşdelen, 2010, s. 776). Ancak 
yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanına tanınan bu yetki sınırsız bir yetki olmayıp iki yönden 
sınırlandırılmıştır. Bunlardan birincisi, konu bakımından yapılan sınırlandırmadır. Buna göre, 
Cumhurbaşkanına verilen değiştirme yetkisi mali yükümlülüklere ilişkin muaflık, istisna ve indirimler 
ile oranlar konusundadır. Diğer sınırlama ise, kapsam bakımındandır. Nitekim değiştirmenin, yetki 
veren kanunun belirttiği alt ve üst sınırlar içerisinde yapılabilmesi mümkündür. Bu yetkinin 
kullanılabilmesi için mutlaka temel unsurları düzenleyen bir kanunun varlığı şarttır (Karakoç, 2013, s. 
1268). Yapılan son düzenlemeler ile vergi kanunlarında yer alan bu yetkiler                -Cumhurbaşkanına 
geçinceye kadar- Bakanlar Kurulu tarafından sıklıkla kullanılmış ve özellikle vergilerin oranlarına 
yönelik çok sayıda düzenleme yapılmıştır.  

4.2. Dış Ticaret İşlemlerine Ek Mali Yükümlülük Koyma Yetkisi 

Anayasa’nın 73’üncü maddesinin son fıkrası ile Cumhurbaşkanına tanınan sınırlı vergilendirme yetkisi 
yine Anayasa’nın 167’nci maddesinin 2’nci fıkrası hükmü ile tam yetkiye dönüşmektedir (Eroğlu, 2013, 
s. 159). Madde hükmüne göre dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi 
amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında 
ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Cumhurbaşkanına yetki verilebilir. Bu 
düzenleme de yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin bir istisnası olarak nitelendirilebilir. Ancak 
mevcut hükümde vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin neler olabileceği belirtilmemiş 
Cumhurbaşkanına kanun koyucu gibi hareket edebilme serbestliği tanınmıştır. Hatta bu yetki 73’üncü 
maddedeki yetkiden daha geniş yasama yetkisine çok yakın bir yetki olmuştur (Tosuner & Arıkan, 2018, 
s. 24).   

3- Olağanüstü Hal İlan Edildiği Dönemler İçin Verilen Yetki 

Vergilerin kanuniliği ilkesinin diğer bir istisnasını, olağanüstü hal ilan edildiği dönemlerde çıkarılacak 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri oluşturmaktadır. Anayasa’nın 104’üncü maddesine göre 
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
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çıkarabilmektedir. Buna karşılık Anayasa’da kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda veya 
kanunda açıkça düzenlenen konularda kararname ile düzenleme yapılması mümkün değildir. Yine 
Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve 
ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenlenemez. Vergi ödevi de siyasi haklar ve ödevler başlığı altında 73’üncü maddede 
düzenlenmiştir. Bununla birlikte Anayasa’nın 119’uncu maddesi ile verilen yetkiye dayanarak 
Cumhurbaşkanınca olağanüstü hal ilan edildiği dönemlerde, 104’ünci maddede yer alan sınırlamalara 
tabi olmaksızın vergi ödevi ile ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılarak düzenleme 
yapılabilmektedir (Tosuner & Arıkan, 2018, s. 23). 

5. Kanunilik İlkesinin İstisnalarının Sonuçları 

Mevcut Anayasa hükümleri irdelendiğinde Cumhurbaşkanına vergilendirme yetkisi verilmesi ve bu 
yetkinin zaman zaman kullanılması yerinde olmakla beraber bazı sakıncalı halleri de bünyesinde 
barındırmaktadır. Bununla birlikte Anayasa’ya göre özellikle yasama organına tanınmış bir yetkinin 
kullanılması sonucunu doğuracak şekilde, Cumhurbaşkanına yetki verilmesi mümkün olamaz. 
73/4’üncü fıkra hükmü ile vergi kanunları ile alt ve üst sınırlar belirlenmek suretiyle vergi, resim, harç 
ve benzeri mali yükümlülükler konusunda Cumhurbaşkanına bırakılan yetkiler, şekli olarak ilk bakışta 
uygun gibi görünmekle birlikte, bu yetki devirlerinin, özleri açısından da irdelenmesi zorunludur. 
Vergi oranlarının kanunlarda yazılı sınırlar dahilinde sıfıra indirilmesi verginin kalktığı anlamına 
gelmeyeceği gibi fiilen vergi ödeme yükümlülüğü de ortaya çıkarmaz. Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci 
maddesine göre tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden 
kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Örneğin gelir stopaj vergisi 
yönünden vergi oranı sıfıra indirildiğinde bu mükelleflerin stopaj yoluyla ödeyecekleri vergi 
olmamakla birlikte kazançları vergi dışında kalmayacaktır. Nitekim verecekleri yıllık beyanname ile 
beyan edecekleri gelir üzerinden hesaplanan gelir vergisini ödemek durumundadırlar. Buna karşılık 
stopaj yoluyla vergilendirmenin nihai vergi olduğu bazı menkul sermaye iratları ve diğer kazançlar için 
vergi oranının sıfır olarak tespit edilmesi o gelirler için tarhiyat yapılması imkanını ortadan kaldırdığı 
için oranın sıfır olarak tespit edildiği dönemde bu mükellefler yönünden vergiyi kaldırmaktadır. 
Örneğin hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri 
(menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma 
belgelerinden elde edilen kazançlar için uygulanacak tevkifat oranı %0 olarak tespit edilmiştir. Yine  
tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul’da işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan 
hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler tevkifata tabi olmayacağı gibi bu gelirler 
değer artış kazancı olarak da yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecektir (GİB, 2018, s. 7). 
Görüldüğü üzere hisse senedi alım satım kazancı olan bir kişi tevkifat oranının %0 olarak tespit edilmesi 
nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu yürürlikte olmasına karşın elde ettiği geliri nedeniyle fiilen gelir vergisi 
ödememiş olmaktadır. Bu durum sadece stopaj yoluyla vergilendirilen mükellefler için değil emlak 
vergisinde olduğu gibi oranın sıfır olarak tespit edildiği bazı vergiler ve mükellefler için de söz konusu 
olabilmektedir. Oranlarda yapılan sık değişiklikler tüketim üzerinden alınan vergilerden biri olan özel 
tüketim vergisi yönünden de karşımıza çıkmaktadır. Yapılan değişikliklerin bir çoğu Anayasa’da 
belirtilen oran unsuru dışında maktu tutarları veya matrahı belirleyecek şekilde kullanıldığından 
zaman zaman tartışma konusu olabilmektedir. Bu nedenle tespit edilen %0 oranı eğer tahsil yöntemini 
ifade ediyorsa yetki devri uygun olabilir. Buna karşılık oranın tarhiyata ilişkin olması halinde mükellef 
için o dönem fiilen vergi ödeme söz konusu olmayacağından vergi o dönem itibariyle askıya alınmış 
olur. Oranın tekrar yükseltilme olanağının varlığı vergiyi kalktığı anlamına getirmez ama 
Cumhurbaşkanına kanunu istediği zamanlarda uygulama yetkisini devretmek suretiyle (Doğrusöz, 
2017) keyfiliğe neden olabilir. Hatta yasama organının teşvik amacıyla daha düşük oranda 
vergilendirilmesini uygun gördüğü bir mal teslimi veya hizmet ifası için vergi oranını daha yüksek bir 
oran belirleyerek ödenecek vergi tutarını artırmak suretiyle kanunun amacı dışına çıkılmasına zemin 
hazırlayabilir.  

6. Kanunilik İlkesinin Türk Vergi Hukukuna Katkıları 

Devletin vergilendirme yetkisini, halk tarafından seçilen yasama organı aracılığıyla kullanması ile, 
kişilerin hak ve özgürlük alanlarına yapılan müdahale, anayasal hukuk düzeni içinde gerçekleşir ve 
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keyfilik önlenir. İlkenin bir başka yönü ise; kural olarak vergi hukukunda, irade özgürlüğüne ve 
sözleşmelere yer verilmemesidir. Vergisel yükümlülüklerin konulması, kaldırılması ve değiştirilmesi 
konusunda sözleşme yapılamaz (Tekbaş, 2010 , s. 174). Başka bir ifadeyle vergi kanunlarıyla kabul 
edilen haller müstesna olmak üzere verginin kanuniliği ilkesinin bir gereği olarak mükellefiyete veya 
vergi sorumluluğuna ilişkin ödevlerin sözleşme yapılmak suretiyle bu kimseler dışında üçüncü kişilere 
devri mümkün değildir. Böyle bir sözleşme yapılmış olsa bile, bu sözleşme hükümleri idareyi 
bağlamayacaktır (Tosuner & Arıkan, 2018, s. 47). Ancak istisnai olarak vergi uyuşmazlıklarının idari 
aşamada uzlaşma yolu ile çözülmesi durumunda sınırlı da olsa irade özgürlüğüne ve sözleşmeye yer 
verildiği görülmektedir. Anayasanın 153’üncü maddesi 2’nci fıkrasında Anayasa Mahkemesinin bir 
kanunun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin tamamını veya bir hükmünü iptal ettikten sonra, 
kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemeyeceği 
belirtilmiştir. Buna göre Mahkeme, kendini kanun koyucunun yerine koyarak vergi konusunda 
düzenleme yapamayacaktır. Bu yönüyle madde hükmü, verginin kanuniliği ilkesine dayanak olarak 
alınabilecek bir hüküm olmasının yanında ilkenin vergi hukukuna katkısı olarak da karşımıza 
çıkmaktadır. 

Kanunilik ilkesinin vergi hukukunda yer edinebilmesi, idarenin işlemlerinin yargı denetimine tabi 
olmasının yanında, idarenin organları arasındaki yetki devrinin esasları ve sınırlarının da yapılacak 
düzenlemeler ile ayrıntılarıyla belirlenmesine bağlı olduğuna şüphe yoktur. Mükellefler, bu sayede 
takdiri ve keyfi uygulamalardan korunmuş olur. Vergilemede kanunilik ilkesinin temel çerçevesi mali 
yük konulması, değiştirilmesi, kaldırılması kapsamında hukuk devletinde anayasal bir güvence 
sunarken, aynı zamanda vergiden doğan ödev ve yöntem ilişkilerinin de yasal bir alt yapıda işlemesini 
sağlamaktadır. Kanunilik ilkesi aynı zamanda belirlilik, kıyas yasağı ve geriye yürümezlik ilkelerinin 
ortaya çıkmasını sağlamış ve anayasal bir boyuta kavuşmuştur (Gerçek & Bakar, 2017, s. 9). Belirlilik 
ilkesi gereği vergilendirme yetkisi hukuki esaslara dayanmalı ve verginin temel unsurları kanunla 
düzenlenerek, keyfi ve muğlak hükümlerden uzak olmalıdır (Özer, 1977, s. 72). Bununla birlikte 
kanunilik ilkesi yorum veya benzetme yoluyla vergilemede yeni mükellefiyetler, muaflıklar ve 
istisnalar oluşturulamayacağı noktasında önem arz eden kıyas yasağının da sınırını çizmektedir 
(Saygılıoğlu, 1987, s. 36). Bu ilkenin tamamlayıcısı niteliğini taşıyan geriye yürümezlik ilkesi, kanunların 
geçmişte meydana gelen vergiyi doğuran olaylara uygulanmamasını ifade eder. Geriye yürümezlik 
ilkesinin varlık nedenini oluşturan hukuki güvenlik ve kazanılmış hakların korunması prensibi 
gereğince, sonra çıkarılan aleyhte kanunun; tamamlanmış, kesinleşmiş ve hukuki sonuçları doğmuş 
olaylara uygulanamayacağı kabul edilmektedir (Gerçek & Bakar, 2017, s. 9-10). Bu ilke kanun 
hükümlerinin geçmişe yürütülerek mükelleflerin mali yüklerinin arttırılmasına izin vermez. Bu nedenle 
vergiyi doğuran olayın meydan geldiği tarihte yürürlükte olmayan bir kanuna dayanılarak vergi 
alınamaz. Başka bir ifadeyle bir yandan verginin alacaklısı durumundaki idareye vergilendirme 
yetkisinin kullanımında eylem ve işlem özgürlüğü yönünden bağlayıcı bir sınır çizilirken diğer taraftan 
sınırın ihlali halinde mükelleflerin ekonomik ve sosyal bazı hak ve özgürlükleri korunmaya 
çalışılmıştır.  

Vergilerin kanunilik ilkesine uygun ve doğru olarak alınması mükellef açısından olduğu kadar devlet 
açısından da bir zorunluluktur. Çünkü Anayasa’nın 11. maddesine göre Anayasa hükümleri, yasama, 
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk 
kurallarıdır. Vergi idaresi ancak kanunla belirlenen sınırlar içinde mükelleflerin temel hak ve 
özgürlüklerini gözeterek haraket edebilir. Yasama organı vergiye ilişkin bir düzenleme yaptığında 
Anayasa’nın bağlayıcılığı gayet açık bu hükme mutlaka riayet etmek durumundadır. Aksi takdirde 
düzenlemenin uyuşmazlık konusu yapılması ve iptal edilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle her verginin 
düzenlendiği kanun tek tek incelendiğinde, bazı temel unsurların ortak olduğu göze çarpmaktadır. 
Buna göre her vergi kanunu; öncelikle verginin konusunu, vergiyi doğuran olayı, verginin mükellefini 
veya varsa vergi sorumlusunu, istisna ve muafiyetleri, vergi alacağının miktar itibariyle nasıl tespit 
edileceğini ve ödeme süresini tereddüde yol açmayacak şekilde düzenlemiştir. Çünkü vergilendirme 
işlemiyle mükellefe veya vergi sorumlusuna sahip olduğu mali güce göre maddi ve şekli ödevler 
yüklenmektedir. Bu ödevler aynı zamanda yaptırımlar ile güvence altına alınmış ve yöneldiği kişinin 
isteğine bırakılmamıştır. Başka bir ifadeyle yerine getirilmesi zorunludur. Dolayısıyla bu kişilerin 
kendilerine yüklenen ödevleri önceden bilmesi icap eder. Görüldüğü üzere ilke, bir yandan vergilerin 
genel objektif düzenleyici işlemlerle konulmasını öte yandan da kişisel, subjektif nitelikteki vergi tahsil 
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işlemlerinin vergi kanunlarına uygun ve doğru olarak yapılmasını içermektedir (Öncel, Kumrulu, & 
Çağan, 2012, s. 41).  

Anayasal mali hükümler incelendiğinde kanunilik ilkesinin başka bir yönü daha ortaya çıkar. Vergi 
kanunlarının her yıl yürürlüğe girebilmeleri için araya maddi bakımdan bir tasarrufun girmesi 
gereklidir. Bu tasarruf organik bakımdan bir yasama tasarrufu olan bütçe kanunudur. 5018 sayılı sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 15’inci maddesine göre bütçe kanunu, merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve 
yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur. Anayasamıza ve 5018 sayılı Kanunu’nun 37’nci maddesine 
göre kanuni dayanağı bulunmadıkça hiçbir vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler toplanamaz. 
Görüldüğü üzere Kanun, kanunilik ilkesine açıkça vurgu yapmış ve korumuştur. Bir vergi kanununun 
bütçe dönemi içinde uygulanabilmesi için C cetvelinde yer verilmesi gerekir. Cetvelde yer verilmeyen 
ancak yürürlükte olan bir vergi kanununa göre mali yılda vergi toplanması mümkün değildir. Böylece 
bütçe belli bir süre kamu gelirlerinin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin ve yetki veren 
şekli anlamda bir kanun olmaktadır. Anlaşılacağı üzere ön izin ilkesi olarak adlandırılan vergi 
kanunlarının bütçenin C cetvelinde gösterilmesi zorunluluğu, kanunilik ilkesini daha da katı bir hale 
getirmektedir (Tekbaş, 2010, s. 173).  

Sonuç 

Vergilendirme yetkisi, devletin vazgeçemeyeceği yetkilerden biridir ve gücünü devletin 
egemenliğinden alır. Ancak bu yetki sınırsız değildir. Mükelleflerin temel hak ve özgürlükleriyle 
uluslararası genel kabul görmüş hukuk kuralları yetkinin sınırlarını belirler. Başka bir ifadeyle idarenin 
diğer işlemlerinde olduğu gibi vergilendirme işlemlerinde de hukuka uygun hareket etmesi, 
düzenlemeleri ve uygulamaları denetlemesi ve hukuka aykırı olanlarını koyacağı yaptırımlarla 
engellemesi gerekir. Kanunilik ilkesi bu amaca hizmet eder ve idarenin işlemlerinde belirsizlikleri, 
güvensizlikleri, keyfilikleri ve adaletsizlikleri önlemeyi hedefler. Bununla birlikte vergilendirmeye 
yönelik işlemlerin dinamik yapısı her düzenlemenin mutlaka kanunla yapılmasına her zaman imkan 
tanımaz. Bazı hallerde hızlı hareket edilmesi ve derhal yeni düzenleme yapılması veya mevcut 
düzenlemelerin değiştirilmesi gerekebilir.  Bu zaruret Cumhurbaşkanına, Anayasa’da belirtilen sınırlar 
içinde kanunla yetki verilmesinin benimsenmesini gerekli hale getirmiştir. Ancak, verilen bu yetkilerin 
sınırlarının belirli olmaması, yetkilerin adeta vergilendirme yetkisinin devri biçiminde uygulanması 
sonucunu doğurabilmektedir. Özellikle, oranların sıfır olarak belirlenmesi ile istisna ve muafiyet 
tanınması halinde, ödenecek vergi tarh edilemediği için vergi kanunu o dönem söz konusu mükellefler 
için askıya alınmış olmaktadır. Cumhurbaşkanına yetki verilmeli; fakat verilen yetki, yeni mali 
yükümlülük ihdası ya da var olan bir mali yükümlülüğün kaldırılması sonucunu doğuracak nitelikte 
olmamalıdır. Bu yetki sadece, var olan mali yükümlülüklerin nasıl ve ne oranda uygulanacağına ilişkin 
olmalıdır. Günümüze kadar vergilendirmeyle ilgili olarak yapılan değişikliklerin sıklığı, geçici madde 
ve düzenleme uygulamalarının çokluğu mevzuatla birlikte vergi hukuku alanındaki diğer 
düzenlemeleri karmaşık bir hale getirmiştir. Hatta söz konusu düzenlemeler arasındaki atıflar vergi 
kanunlarını yamalı bir bohçaya çevirmiş, kavranmalarında yaşanan sorunlar nedeniyle mükelleflerin 
vergiye gönüllü uyumu zayıflamıştır. Özetle vergiye ilişkin mevzuat genel olarak anlaşılamaz ve 
kavranılamaz bir haldedir bu nedenle doğru olarak uygulanması zordur.   

Dolayısıyla kanunların vergilemede belirlilik ve açıklık ilkeleri de göz önünde bulundurularak 
sadeleştirilmek suretiyle yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Nitekim bu sayede gerek kanunun 
kendi maddeleriyle gerekse de diğer kanun maddeleriyle uyumu sağlanmış olacak dava konusu 
yapılan vergi işlemlerinin sayısının azalmasıyla birlikte verginin devlet hazinesine intikali 
hızlanacağından hareketle kısa vadede vergi gelirlerinin artırılması mümkün olabilecektir. 
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BİLDİRİ NO 172: TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ÜCRETLİLERİN 
VERGİLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Zeynep ARIKAN 171   

Özet 

Bir ülkenin vergi sistemi içinde ücretlilerin vergilendirilmesi önemlidir. Çünkü ücret, emek karşılığı 
elde edilen bir gelirdir ve adil ve eşit olarak vergilendirilerek sermaye karşısında daha fazla korunması 
gerekmektedir. Bu şekilde vergilendirme gelir vergisi uygulamasının başarısı açısından da önemlidir. 
Emek gelirinin ücret olabilmesi için emek sahibinin işverene veya işyerine bağlı çalışması gerekir. 
İşverene tabi olup ve işverenin belirlediği bir işyerine hukuken bağlı olarak çalışan kişilerin elde ettikleri 
gelirler Gelir Vergisi Kanunumuzda ücret olarak tanımlanmıştır. Bu kanun çerçevesinde muafiyet ve 
istisnalardan yararlanamayan ücret gelirleri vergiye tabi olacaktır. Ücretlilerin vergilendirilmesinde ise 
verginin hesabı ücret gelirleri için belirlenmiş tarife dikkate alınarak yapılmaktadır. Vergilendirme 
yöntemleri bakımından ücretler gerçek ücret ve diğer ücret olmak üzere iki esasa göre belirlenir. Gerçek 
usulde vergilendirmede stopaj usulü ve beyan usulü olmak üzere iki tane usul vardır. Ancak ücretlilerin 
vergilendirilmesinde büyük ölçüde stopaj usulü geçerli olup, bu usul çoğu durumda nihai 
vergilendirme olmaktadır. Yıllık beyanname vermek durumunda olan ücretlilerin yanında, diğer 
(götürü) ücretlerde karne yöntemi, sporcu ve jokeylerin vergilendirildiği özel vergilendirme şekilleri 
vardır. Bu usullere göre vergilendirmede mali güce ulaşmak gerekmektedir. Mali güce ulaşılmasında 
da ücretlinin vergi yükü ile işverenin ücretli için katlandığı maddi ve şekli vergi yükü önemlidir. Çünkü 
ücret üzerindeki vergi yükü, işveren üzerindeki ücretlinin yükü çok fazla olduğunda, mali gücü 
aştığında kayıt dışı istihdam artar. İstihdam üzerindeki mali yükün fazlalığı diğer bir deyişle vergi 
takozunun yüksek olması; çalışanı, işvereni, alacaklı vergi idaresini olumsuz etkiler. Bu çalışmada Türk 
vergi sisteminde ücretlilerin vergilendirilmesi yöntemleri ele alınmış ve vergi takozunun 
olumsuzluklarına değinilmiştir. Ücretlilerin vergilendirilme yöntemlerinden kaynaklanan 
adaletsizliğin ekonomik ve sosyal sonuçları irdelenerek etkin bir vergilendirme konusunda öneriler 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ücret, Ücreti Vergilendirme Yöntemleri, Vergi Takozu, Kayıt Dışı İstihdam.  

JEL Kodları: K34, H20, E24. 

 

TAXATION OF WAGE-EARNERS IN TURKISH TAX SYSTEM  

Abstract 

Taxation of wage-earners in the tax system of a country is critical since wage is an earning acquired in 
exchange of labor and must be taxed equally and impartially and be protected more substantially 
against capital. Therefore, taxation is also crucial for the success of income tax practice. Labor owner 
needs to work as connected to an employer or business place for a labor-earning to become a wage. An 
income acquired by a person who works under an employer as legally connected to a business place 
determined by the employer is defined as a wage in Turkish Income Tax Code. In the framework of this 
Code, wage incomes that cannot benefit from exemptions and exceptions shall be subject to taxes. Tax 
estimation is made by considering the tariff established for wage earnings for taxation of wage-earners. 
Wages are determined based on two principles, namely the real wage and other wage, in terms of 
taxation methods. There are two methods in the real taxation system, stoppage method and declaration 
method. However, the stoppage method is used substantially for taxation of wage-earners and this 
method turns out to be the final taxation in many cases. The report card method is used for other (lump 
sum) wages as well as for taxation of wage-earners who are to give annual declaration and there are 
special taxation procedures to tax athletes and jockeys. It is required to attain financial power for 
taxation with these methods. Tax burden of the wage-earner and material and formal tax burdens 
incurred by the employer for the wage-earner are vital for attainment of financial power because 
unrecorded employment increases when the tax burden on the wage and the burden of wage-earner for 
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the employer are excessive and when they exceed the financial power. Excessive financial burden of 
employment, in other words, high tax wedge affects employees, employer and the claimant tax 
administration negatively. In this study, the methods of taxation of wage-earners in Turkish tax system 
were discussed and the unfavorable aspects of the tax wedge were reviewed. Economic and social 
results of injustice caused by the methods of taxation of wage-earners were scrutinized and suggestions 
were presented for effective taxation.    

Keywords: Wage, Wage Taxation Methods, Tax Wedge, Unrecorded Employment.   

JEL Classification Codes: K34, H20, E24. 

 

1. Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti anayasal ilke doğrultusunda sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal hukuk devleti 
olmak bireyin özgürlüğü yanında sosyal adalet ve sosyal güvenlik ilkelerinin temel dayanağıdır. Sosyal 
hukuk devletinde toplumsal refahın artırılması ve bireysel refah dağılımının adaletli olması gerekli ve 
önemlidir. Bu nedenle sosyal hukuk devleti verginin ödenmesinde “mali güç” esasını hedef almaktadır. 
Herkesin mali gücüne göre vergi vermesi, vergi yükünün dengeli ve adaletli dağıtılması 
vergilendirmenin ana ilkelerindendir.  

Ülkemizde herkesin mali gücüne göre vergi ödeyip ödemediği, yükün bireyler arasında dengeli 
dağıtılıp dağıtılmadığı tartışmalıdır. Zira toplam vergi gelirleri içinde dolaysız vergilerin payı her geçen 
gün azalmakta, dolaylı vergilerin payı ise artmaktadır. Vergi gelirlerinin yaklaşık %25-30’u dolaysız, 
%75-80’i ise dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Bireysel gelire göre vergilendirmeyi sağlayan gelir 
vergisinin yaklaşık %95’i stopaj yoluyla sağlanmaktadır. Gelir üzerinden alınan vergilerin payının 
düşük olması, bu vergileri tahsil etmede yaşanan güçlüklerden, idari maliyetlerin yüksek olmasından 
ve dolaylı vergilerin idari kolaylıklar sağlamasından dolayı tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Türkiye’de gelir üzerinden alınan vergilerin büyük bir çoğunluğu ücretliler tarafından ödenmektedir. 
Dolaylı vergiler de dikkate alındığında ücretlinin vergi yükü hayli artmakta ve ücretin nasıl 
vergilendirileceği hususu önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir. Zira vergilendirmenin emek 
üretim faktörü üzerindeki ölçüsü ve baskısı önemli olduğu kadar, emek grupları arasındaki dengeli 
dağılımı da gereklidir. Bu nedenle ücretlilerin şahsi vergilendirmeyi mümkün kılan ve sosyal adaletin 
sağlanmasına izin veren bir vergilendirmeye tabi olması gerekmektedir. Ülkemizde ücret gelirlerinin 
vergilendirilmesinde tek bir vergilendirme usulü değil, farklı yapıda emek gruplarına farklı 
vergilendirme usulleri uygulanmaktadır.  

Türk vergi sisteminde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret gelirleri büyük ölçüde tevkifat 
(kesinti) yoluyla vergilendirilmekle beraber, beyan usulü ile diğer (götürü) usulü ya da sporcu ve 
jokeylerde olduğu gibi belli bir kesimi kapsayan özel ve farklı bir vergilendirme tekniği de 
bulunmaktadır. Ancak farklı vergilendirme usulleri vergilendirmeden beklenen farklı etkilerin ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda ücret gelirlerinin vergilendirilmesindeki bu usuller ele 
alınmış ve ücretliler açısından ortaya çıkardığı sonuçlar değerlendirilmiştir. 

2. Ücret Kavramı 

Ücret sözcüğü günlük yaşamdaki kullanımı ile gelir vergisi açısından farklı anlam taşımaktadır. Günlük 
yaşamda, herhangi mal veya hizmetin bedeli anlamına gelmek üzere kullanılan ücret, gelir vergisi 
açısından bağımlı çalışanlara hizmet karşılığı yapılan ödemeleri ifade etmektedir (Kızılot & Taş, 2010, 
s. 237). İşgörenin bir işyerinde ya da bir devlet örgütünde kanun ve sözleşmeler uyarınca işverenin emir 
ve talimatları doğrultusunda bağımlı emek hizmeti sunmak suretiyle kazandığı gelir devlette maaş, 
piyasada ücrettir (Bulutoğlu, 2004, s. 45).  

Ücret, işgörme akitlerinden hizmet akdi çerçevesinde çalışma karşılığında elde edilen bir kazançtır. Bu 
tür hukuki ilişkiden doğan ve ücret olarak adlandırılan kazanç, zihinsel emek ya da bedensel emekten 
doğabilmektedir (Öncel, Kumrulu, & Çağan, 2001, s. 291). İktisadi anlamda ücret emek karşılığında 
ödenen bedeldir. Bu emek bedeni veya fikri olabilir. Karşılığı ise ya para şeklinde nakdi veya mal 
şeklinde ayni de olabilir (Tosuner & Arıkan, 2018, s. 97). Hukuki ve iktisadi açıdan değişik tanımları 
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yapılan ücret; teknik bilgi, yetenek, deneyim gibi fikri ve bedensel boyutlu emeğin arzı karşılığında elde 
edilen nakdi ve ayni ödemelerin tümünden oluşmaktadır (Akyıldız, 2001, s. 33).  

Ücretin kamu hukukundaki anlamı ile özel hukuktaki anlamları farklıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. 
maddesinde “genel olarak ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından 
sağlanan ve para ile ödenen tutardır” şeklinde tanımlanmıştır. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 393. 
maddesinde ise “hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle 
işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme”dir. 
Borçlar Kanununda yapılan bu tanım özel hukuk esasları ile ilgilidir.  

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde ücret, “işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak 
çalışanlara hizmet arzı karşılığı verilen para, ayın ve para ile temsil edilebilen menfaatler” şeklinde 
tanımlanmıştır. Tanımdan anlaşılacağı üzere ücret bağımlı bir emeğin karşılığı olarak hizmet akdinden 
doğmaktadır. Genel olarak ödenek, tazminat, zam, avans, aidat, prim, ikramiye, kar payı gibi değişik 
adlar altında yapılan ödemelerin tümü ücreti ifade etmektedir.  

3. Ücretin Vergilendirilmesi 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, ücret gelirleri gerçek ücretler ve diğer ücretler olmak üzere iki şekilde 
vergilendirilmektedir. Bu iki vergilendirme usulünün yanında, bir de jokey ve sporcular için olduğu 
gibi geçici maddelerde özel vergilendirme usulleri bulunmaktadır.  

Şekil 1: Ücretin Tespiti 

Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre tarafımızdan oluşturulmuştur. 

3.1. Ücretin Gerçek Usulde Vergilendirilmesi 

G.V.K.’nun 63. maddesinde düzenlenen bu usulde; işveren tarafından verilen para ve ayınlar ve 
sağlanan menfaatler toplamından oluşan gayrisafi ücret üzerinden Kanunda belirtilen indirimler 
düşüldükten sonra kalan “safi ücret” vergiye tabi tutulmaktadır. Gerçek usulde vergilendirmede “yıllık 
beyan yöntemi” ile “tevkifat (stopaj) yöntemi” olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlere 
göre vergilendirmede bazı mükellefler sadece tevkifat yöntemiyle bazıları beyan yöntemi ile 
vergilendirilirken bazı mükellefler de tevkifata tabi olduktan sonra belli bir limiti aşarlarsa yıllık 
beyanname vermek durumundadırlar. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas vergilendirme 
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tevkifat yöntemine göre yapılmaktadır. G.V.K.’nun 94. maddesine göre; işverenler hizmet erbabına 
yaptıkları ödemelerden vergi sorumlusu sıfatı ile vergi tevkifatı yaparak hizmet bordrosunda veya 
bordro yerine geçen kayıtlarda göstermek ve kestikleri vergiyi de vergi dairesine yatırmakla 
görevlidirler. Gerçek usulde vergilendirme şekilleri aşağıda açıklanmaktadır.  

3.1.1. Sadece Tevkifat Yoluyla Vergilendirilen Ücretler 

Tek bir işverenden alınan ve yurtiçinde elde edilen ücretler sadece tevkif yoluyla vergilendirilmektedir. 
Tevkif yoluyla vergilendirilen bu ücretler nedeniyle kişilerin ayrıca bir beyanname vermesi gerekmez. 
İşveren yapmış olduğu ödemeler üzerinden hesapladığı gelir vergisini sorumlu sıfatıyla keser ve 
muhatasar beyannameyle ücretli adına ilgili vergi dairesine öder ya da işveren beyanname verme 
yükümlülüğü bulunmayan bir kamu kurumu ise kesilen vergiler saymanlık hesaplarına aktarılır. 
Tevkifat usulüyle vergi kayıp kaçakları ve idarenin iş yükü azalmakta, ücretliler de gelirlerini vergi 
kesildikten sonra aldıkları için verginin yükünü psikolojik olarak daha az hissetmektedirler. Tevkifat 
yöntemiyle vergilendirmede devlet diğer yöntemelere göre daha kolay vergi toplamakta ve vergi kayıp 
ve kaçakları da diğer yöntemlere göre çok daha az olmaktadır. Tevkifat yöntemi küçük matrahların 
vergiden kaçınmasını önler, maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işyükünü azaltır. Tevkif edilen 
vergi gelirin doğuşundan çok kısa bir süre sonra maliye idaresinin hesaplarına intikal eder. Tevkifat 
yöntemi vergilendirmenin mükellef üzerindeki psikolojik baskısını giderir. Bu nedenle tercih edilen bir 
yöntemdir. Tevkifat yönteminde verginin tahsiline ilişkin zaman, masraflar ve tahsille ilgili 
karşılaşılması olası sorunlar en aza indirgenmektedir (Armağan, 2006, s. 331).  

Ücretler üzerindeki vergi ve sigorta primlerini tanımlayan mali yükün fazlalığı beraberinde bazı 
olumsuzlukları getirmektedir. Çalışanlar üzerindeki vergi yükünün fazlalığı dışında işverenler 
açısından işgücü maliyetine etki eden “vergi takozu” söz konusudur. Ücretlerin işverene maliyeti ile 
işçinin eline geçen net ücreti arasındaki farkı ifade eden vergi takozunun yüksekliği istihdam, rekabet, 
büyüme ve kayıtlı ekonomi üzerinde olumsuz etkiler oluşturur.  

2018 yılı itibariyle asgari ücret alan ve tevkif suretiyle vergilendirilen, özel sektörde istihdam edilen bir 
ücretlinin vergi yükünü ve kanuni kesintilerden sonra elinde kalan geliri hesaplayalım. 

Asgari Ücret 2018 Brüt (Aylık)          : 2.029,50 TL  

Sigorta Primi İşçi Payı (%14)             : 284,13 TL  

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1): 20,30 TL  

                                                2.029,50  -   304,43 TL = 1.725,07 Gelir Vergisi Matrahı 

                                                 1.725,07  X % 15 =    258,76 Hesaplanan Gelir Vergisi 

    - 152,21 Asgari Geçim İndirmi 

      106,55 Ödenecek Gelir Vergisi 

  

Gelir Vergisi  106,55 TL  

      

 

Vergi Tıkaçları Sigorta Primi 284,13 TL 

İşsizlik Sigortası Primi 20,30 TL (Tax Wages) 

Damga Vergisi (‰ 7,59)   +15,40 TL 

 426,38 TL Kesintiler Toplamı 

2.029,50 – 426,38 = 1.603,12 TL Net Ödenecek Ücret 

İşverene Maliyeti   

Asgari Ücret 2018 Brüt (Aylık)        :           2.029,50 TL  

S.G.K. Primi İşveren Payı (% 15,5)  : 314,57 TL  
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İşveren İşsizlik Sigortası Fonu          : 40,59 TL  

İşverene Toplam Maliyeti                 : 2.384,66 TL  

 

OECD ülkelerinde bazı yıllardaki vergi takozu verilerini değerlendirdiğimizde %55,69 ortalama ile 
Belçika en fazla yük altında olan ülkedir. En düşük vergi takozu ise %7 ile Şili’dedir.  

 

Tablo 1: Seçilmiş OECD Ülkelerinde Bazı Yıllardaki Vergi Takozu (İşgücü Maliyetinin Yüzdesi 
Olarak) 

Ülke 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

ABD 30,84 30,58 30,48 30,55 30,06 30,75 29,84 31,45 31,64 31,57 31,71 

Almanya 52,86 52,47 52,24 52,31 51,34 49,05 49,63 49,22 49,25 49,38 49,43 

Avusturya 47,31 47,07 48,27 48,45 49,03 48,17 48,84 49,18 49,42 49,62 47,15 

Belçika 57,10 56,33 55,43 55,49 55,88 55,93 55,99 55,66 55,59 55,28 53,96 

Danimarka 42,09 40,30 38,96 38,95 38,94 36,42 36,72 36,41 36,26 36,44 36,46 

Hollanda 40,04 37,45 38,83 38,40 39,20 38,10 38,75 41,51 39,83 37,05 37,45 

İngiltere 32,59 32,25 33,92 33,98 32,78 32,58 32,09 31,06 30,96 30,81 30,77 

İspanya 38,63 39,10 38,81 39,11 37,99 39,75 40,62 40,66 40,77 39,39 39,48 

İsviçre 22,87 22,89 22,20 22,11 21,86 22,10 22,11 22,20 21,87 21,81 21,75 

İtalya 47,08 46,55 46,28 46,05 46,65 47,18 47,72 47,84 47,78 47,85 47,77 

Japonya 29,84 30,20 27,34 28,79 29,47 30,23 31,27 31,58 31,96 32,29 32,42 

Macaristan 54,68 53,74 51,74 51,92 54,10 46,61 49,52 49,03 49,03 49,03 48,25 

Meksika 12,68 15,87 15,30 15,05 15,08 15,98 19,01 19,26 19,53 19,80 20,13 

Norveç 38,56 38,65 38,15 37,42 37,59 37,29 37,41 37,35 36,90 36,62 36,22 

Şili 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Türkiye 40,36 42,48 42,76 42,69 38,72 36,98 37,13 37,36 38,09 38,19 38,10 

Yeni Zelanda 19,37 19,42 19,71 20,44 20,51 16,99 16,39 16,89 17,25 17,56 17,89 

OECD Ort. 37,01 36,58 36,46 36,23 35,76 35,31 35,92 36,18 36,16 36,08 36,02 

Kaynak: https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm, (14.02.2018).  

Tablo 1’de görüldüğü gibi Türkiye’de vergi takozu 2000 yılından sonra artmış ve 2006 yılından sonra 
azalmaya başlamış ancak sonra tekrar artma eğilimi göstermiştir. Bu nedenle Türkiye’de istihdam kayıt 
dışına ve merdiven altı sektörlerde yoğunlaşmıştır. Japonya ve ABD’de %30’un üzerinde olmasına 
karşılık Meksika ve Yeni Zelanda ise diğer ülkelere kıyasla düşük orana sahiptir. Vergi takozunun 
OECD ortalaması ise 2016 yılı itibariyle %36,02’ dir.  

Türkiye’de sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası fonu işçi payı, gelir vergisi ve damga vergisi ücret 
üzerindeki temel mali yükümlülüklerdir. Ücret üzerinden yapılan bu kanuni kesintiler işverene ve 
işçiye ek maliyet oluşturmaktadır. Maddi ve şekli vergi hukuku açısından oluşan bu yükler şunlardır: 

- Tevkifat yönteminde bir kişinin kendisine ait giderleri belgelendirmesi ve yapmış olduğu ilgili 
harcamaları belgeye bağlaması çok zordur. 

- Tevkifat yoluyla vergilendirmenin yaygınlaştırılmasına karşılık gelir vergisi hasılatında 
beklenen artış kayıt dışılık nedeniyle pek sağlanamamıştır. 

- Türkiye’de vergi ve sosyal güvenlik prim yükünün fazlalığı ücretli ve işveren üzerinde ağır bir 
yük oluşturmakta, işsizliği ve kayıt dışı ekonomiyi teşvik etmektedir. Emek kaynaklı üretim 
üzerindeki vergi yükünün artması yatırımları engellemekte, kayıt dışılığı büyütmekte, ülkenin 
rekabet gücünü azaltmaktadır (Öztürk & Ozansoy, Temmuz-Aralık 2011, s. 205, 206). Bu 
nedenle kayıt dışı ekonomiyle etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerekmektedir. Zira bu 
şekilde elde edilecek olan gelir kaynakları sayesinde ücretlilere rahat bir şekilde gelir transferi 
yapılacak ve vergi yükü altında ezilen ücretli kesimin yükü hafifletilebilecektir. Örneğin kayıt 
dışılığın %32,2 olduğu 2013 yılında biri çalışan iki çocuklu evli bir çiftin vergi yükü %28,7 iken; 
2015 yılında kayıt dışılık  %28,7’ ye gerilediğinde aynı kişinin vergi yükü %25,8 olarak 
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gerçekleşmiştir (Kılıçer, 2016, s. 106). Kayıt dışılığın boyutlarının düşürülmesinde vergiye 
gönüllü uyumun sağlanması çok önemlidir (Gökbunar & Gökbunar, 2007, s. 97). 

- Vergi sosyal güvenlik primi, işsizlik primi, tazminat gibi ücret dışı maliyet ödemeleri işverenin 
yükünü ağırlaştırmakta ve böylelikle işveren yükünü azaltmak için kayıt dışı işçi çalıştırmaya 
yönelmektedir. Türkiye’de brüt ücretten devlete yapılan vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin 
yüksek düzeyde olması net ücreti azaltmakta, işvereni kayıt dışı istihdama yönlendirirken, 
çalışanın yaşam standardını düşürerek, adaleti zedelemektedir.  

- İşsizlik sorununun devam ettiği bir ekonomide işçi çalıştırmanın yüksek maliyetli olması 
kamusal dengeleri bozabilmekte ve ücretlinin çalışma arzusunu kırmakta ve vergi psikolojisini 
olumsuz etkileyebilmektedir. 

- Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas yöntem olan tevkifat yöntemi sıkıntılı bir yöntem 
haline gelmiştir. Bu yöntem şekli vergi hukuku yönünden mükellefin bilinç düzeyini 
düşürmekte ve kayıt dışı ekonominin varlığını kronik hale getirmektedir (Demircan, 2015, s. 
272).   

- Ayırma ilkesi gereği emek gelirlerinin sermaye gelirlerine kıyasla daha az vergilendirilmesi 
gerekir. Ancak vergi uygulamalarında bu konuya yeterince ilgi gösterilmemektedir. Örneğin 
ticari kazançlar ve serbest meslek kazançlarında mükellefler elde ettikleri kazancı bir sonraki 
yıl beyan ederek avantaj elde etmektedirler. Bu durum Tanzi etkisi çerçevesinde devletin de 
reel anlamda gelir kaybına uğraması sonucunu doğurmaktadır. Bu kayıp geçici vergiyle 
giderilmeye çalışılsa da kazancın elde edilmesinden sonra alınan vergi ile kaynağında alınan 
vergi arasında bir adalet sağlanmış olmamaktadır (Kıldiş, 2008, s. 129). Tevkifat yöntemi ile 
ücretliler, her ay gelirleri ellerine geçmeden vergilendirilirken, ticaret ve serbest meslek 
erbabının geçici vergi uygulamasına tabi olması mevcut adaletsizliği ortadan kaldırmak yerine 
daha da artırmaktadır. Zira geçici vergi üçer aylık dönemler üzerinden alınmaktadır. Bu 
sürenin üzerine bir de beyan süresini eklediğimizde ortaya          4-5 aylık bir zaman dilimi 
çıkmaktadır. Bu zaman dilimi ücret dışı gelir elde eden mükellefin ödemesi gereken vergiyi, 
ücretli mükellefle kıyaslandığında kullanmasına ya da yatırım araçlarında değerlendirmesine 
neden olmaktadır. Böylelikle tevkifata tabi ücretliler bu avantajlardan mahrum kalmaktadırlar 
(Başaran Yavaşlar, 2012, s. 11).  

- Tevkifat yöntemi ücretlinin giderlerini matrahtan indirmesine imkan vermemektedir. Bu 
durumda beyanname veren mükellefler giderlerini belgelendirmek suretiyle indirebilirken 
tevkifata tabi mükelleflerin bu imkana sahip olmaması eşitlik ilkesini zedelemektedir. Bu 
nedenle tevkifata tabi ücretlilerce belgelendirilmek suretiyle bazı giderlerini matrahtan indirme 
imkanı getirilmesi ücretlinin vergi yükünü hafifletecek ve belge düzeninin daha sağlıklı 
işlemesini sağlayabilecektir. 

- Tevkifat usulü objektif bir tahsil yöntemidir. Bu usule göre gelir vergisi ödeyen mükellefin 
vergisini öderken şahsı çok fazla dikkate alma imkanı bulunmamaktadır. 

3.1.2. Tevkifata Tabi Olmayıp Beyan Usulüyle Vergilendirilen Ücretler 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 95. maddesine göre beyan usulüyle vergilendirilen ücretler şunlardır; 

- Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı, 

- Gelir Vergisi Kanunu’nun 16. maddesinde yazılı istisnadan faydalanamayan yabancı elçilik ve 
konsolosluk memur ve müstahdemleri, 

- Maliye Bakanlığı’nca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zorunluluk görülen ödemeler, 

tevkifata tabi olmayıp, bu ücretler için tevkif usulü geçerli değildir.  Tevkifata tabi tutulmayan söz 
konusu bu ücret gelirleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 64. maddesinde yer alan diğer ücretler hariç) için 
tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmektedir.  

Kanunda sayılan durumlara bakıldığında ücret ödemelerini yapanların Türkiye sınırları dışında 
olmaları nedeniyle bu işverenlere tevkifat yaptırma imkanının bulunmadığı ortadadır. Dolayısıyla 
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maddede sayılan ücret gelirleri ancak beyan suretiyle vergilendirilebilmektedir. Oysa ki gelir vergisi 
uygulaması açısından beyan yöntemi “esas” tevkifat ise “istisna” olarak değerlendirilmektedir. Ücretler 
uygulamasında bu ilkenin tam tersi bir uygulamanın söz konusu olduğu görülmektedir (Yılmaz, 2013, 
s. 132).   

Beyan usulü çağdaş bir vergilendirme yöntemi olarak ülkemizde uygulanmakta ve herkes kendi 
kazancını hesaplamak ve bu hesaplama ile ilgili belgeleri toplayarak muhafaza etmekle yükümlüdür. 
Vergi idaresinin demokratik bir uygulaması olan beyan esası vergi adaletini sağlamak için tek başına 
yeterli değildir. Ücretli kesimin vergi adaletini sağlamaya yönelik birçok araçla desteklenmesi gerekir. 

İlgili yılda elde edilen ve beyanı gereken ücret gelirleri ile ilgili gelir vergisi beyannamesi mükellefin 
ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine verilecektir. Ücretliler beyannamelerini “Hazır Beyan 
Sistemi” aracılığı ya da elektronik ortamda aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığı ile de 
verebilirler. Hesaplanan vergiden yıl içinde kesinti yoluyla ödenmiş olan vergiler düşüldükten sonra 
kalan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıllık beyanname veren 
ücretlilerin asgari geçim indirimi tutarlarının da göz önüne alınması gerekir. Ücret sahibinin yıl içinde 
ölümü halinde gelir vergisi beyannamesi mirasçıları tarafından, vefat eden kişi adına, ölüm tarihini 
izleyen 4 ay içinde vergi dairesine verilir. Ülkeyi terk halinde ise ülkeyi terk edeceği tarihten önceki 15 
gün içinde ülkeyi terk eden tarafından gelir vergisi beyannamesinin vergi dairesine verilmesi ve 
tahakkuk eden verginin ödenmesi gerekmektedir.  

Tablo 2’de Türkiye’de gelir vergisi beyannamesi veren ücretli sayısı ve beyan edilen gelir tutarları 
verilmiştir.  

Tablo 2: Türkiye’de Yıllar İtibarıyla Beyanname Veren Ücretli Sayısı 

Yıllar Beyanname Veren Mükellef Sayısı (Kişi) Beyan Edilen Tutar (TL) 

2005 4.506 576.646.550,58 

2006 4.968 739.386.605,09 

2007 4.540 824.494.570,43 

2008 4.115 718.102.332,12 

2009 4.042 766.638.225,46 

2010 4.503 988.552.145,50 

2011 5.380 1.399.900.626,40 

2012 6.197 1.687.437.909,74 

2013 6.459 2.055.399.705,80 

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/istatistikler adresinde yer alan “Türkiye Geneli Beyanname 
Özetleri”nden tarafımızca hazırlanmıştır. 

Türkiye’de 2013 yılında gelir vergisi beyannamesi veren 1.832.208 kişiden 6.459’ u ücretlilerden 
oluşmuştur. Bu kişiler söz konusu yıl itibariyle elde ettikleri               2.055.399.705,80 TL tutarındaki 
ücret gelirlerini beyan ederek vergilendirilmiştir. Buna göre beyanname veren mükellefler içerisinde 
ücreti nedeniyle gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısı yaklaşık ‰ 3’ tür. Bu da beyannameli 
mükellef sayısının düşük olduğunu göstermektedir.   

3.1.3. Tevkifata Tabi Olup Belli Bir Tutarı Aştığı Takdirde Beyan Edilen Ücretler 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendinde, tek işverenden alınmış ve 
tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber birden sonraki 
işverenden aldıkları ücretlerin toplamı, 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan 
tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler dahil) için yıllık 
beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye 
dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.  

Tam mükellef gerçek kişiler tarafından birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda 
birinciden sonraki işverenden alınan ücretler toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde 
yer alan tutar (2018 yılı için 34.000 TL) aşması halinde birinci işverenden alınan da dahil olmak kaydıyla 
ücret gelirlerinin tamamının yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Burada birinci 
işverenin nasıl tespit edileceği hususu ise 16 No’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile açıklığa kavuşturulmuş 
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olup, ücretliye bu konuda seçimlik hak tanınmıştır. Dolayısıyla, birden fazla işverenden ücret alınması 
halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı mükellef tarafından serbestçe belirlenebilir. 
Böylelikle, birden fazla işverenden ücret geliri elde edildiğinde birinci işverenden alınan ücret toplam 
dışı tutulduğunda, diğer işverenlerden alınan ücretler toplamı 34.000 TL’yi aşarsa birinci işverenden 
alınan ücret de dahil ücret gelirlerinin tamamının beyan edilmesi gerekir. Beyan aşamasında yıllık 
beyanname üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif suretiyle kesilen vergiler mahsup edilir ve 
kalan vergi tutarı ödenir. Bu durum çalışana vergi yükü açısından bir avantaj sağlamaktadır. Çünkü 
çalışan, en yüksek ücret aldığı işvereni birinci sırada göstermek suretiyle vergi matrahını azaltma 
imkanına kavuşmaktadır. 

Örneğin Bay A tevkif suretiyle vergilendirilmiş; özel sektörde faaliyette bulunan bir kuruluştan yıllık 
25.000 TL ücret elde etmektedir. Bay A, X Anonim şirketi yönetim kurulu üyeliğinden 12.000 TL, 
bilirkişilikten ise 30.000 TL gelir elde ettiği zaman bu kişinin beyan durumunu belirleyelim.  

1. işveren       30.000 TL   

2. işveren       25.000 TL 
 

37.000 TL > 34.000 TL 
3. işveren       12.000 TL 

   Toplam       67.000 TL   

Bay A birinci işveren olarak 30.000 TL ücret geliri elde ettiği işvereni seçtiğinde, bu işverenden sonra 
elde etmiş olduğu ücret geliri (25.000 + 12.000 =) 37.000 TL’dir. Bu tutar 2018 yılı beyan limiti olan 34.000 
TL’yi aştığından ilk işverenden alınan ücret tutarı da dahil olmak üzere Bay A’nın gelirinin tamamı olan 
67.000 TL’yi beyan etmesi gerekmektedir.  

Aynı örnekte Bay A’nın bilirkişilikten elde ettiği gelirin 20.000 TL olması durumunda (20.000 + 12.000 
=) 32.000 TL < 34.000 TL olacağından Bay A ücret gelirleri için yıllık beyanname vermeyecek başka bir 
ifadeyle ücret gelirleri için işverenlerce ödeme yapılırken kesilen vergiler nihai vergi olacaktır. 

Dar mükellef gerçek kişiler, tevkif suretiyle vergilendirilen ücret gelirleri için beyanname vermezler.  

3.2. Diğer Ücretler (Karne Usulü) 

Bazı hizmet erbabının ücretlerinin gerçek usulde tespit edilmesi zor, hatta imkansızdır. Bu nedenle bu 
kişiler için, diğer usulde vergilendirme usulü getirilmiştir (Şenyüz, Eylül 2004, s. 156). Ücretlerin gerçek 
tutarını tespit etmenin zorluğu, özellikle hesap tutmayan ve tutmalarına gerek olmayan kimseler 
tarafından verilen ücretler için, imkansızlık derecesine varan güçlükten kaynaklanmaktadır. İşte böyle 
zamanlarda, hem vergi dairelerini hem de işverenleri gereksiz zorluklara sokmamak gayesiyle, bazı 
ücretlerin safi miktarları, bu usule göre belirlenmektedir. Diğer usul esas itibariyle götürü usulün 
devamıdır (Tosuner & Arıkan, 2018, s. 119). Vergi Usul Kanununun (V.U.K.) 247/1. maddesine göre 
vergi matrahları tamamen veya kısmen götürü usulde tespit olunanlar vergi karnesi almaya mecbur 
olduklarından, ücreti diğer usulde tespit olunan hizmet erbabı da vergi matrahını diğer usulde tespit 
ettirdiğinden, bağlı bulundukları vergi dairesinden vergi karnesi almak durumundadırlar. V.U.K. 248. 
maddesine göre mükellefler vergi karnelerini kendileri tarafından yazılması gereken kısımları 
doldurduktan sonra vergi bakımından durumlarını kayıt ve tescil ve karneyi işaretlemek üzere bağlı 
bulundukları vergi dairesine ibraz ederler. Mükellefiyette meydana gelen değişiklikler karneye işlenir. 
V.U.K.’nun 250. maddesine göre vergi karnesine yazılan bilgilerin doğruluğundan mükellefler (işçiler); 
işverenler tarafından bu karnelere ilave olunan kayıtlardan da işverenler sorumludur. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 64. maddesinin birinci fıkrasına göre, diğer usul kapsamındaki hizmet 
erbabının safi ücretinin yıllık tutarı, takvim yılı başında geçerli olan ve uygulanan asgari ücretin yıllık 
brüt tutarının %25’idir. Böylece yıllık ve safi olarak belirlenen ücretler üzerinden vergi hesaplaması 
yapılır. Hesaplanan vergi hizmet erbabı durumunda bulunan kişinin kendisi tarafından vergi dairesine 
ödenir.  
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2018 yılı için ödenecek vergi tutarı              913,28 TL’ dir.   

Asgari ücretin aylık brüt tutarı        :                                         2.029,50 TL 

Asgari ücretin yıllık brüt tutarı          : (2.029,50 X 12 =)         24.354,00 TL 

Diğer ücretlinin gelir vergisi matrahı : (24.354,00 X %25 =)      6.088,50 TL 

Ödenecek gelir vergisi : (6.088,50 X %15 =)           913,28 TL 

Diğer ücretli olanlar Kanunda sayılmıştır. Buna göre;  

• Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;  

• Özel hizmetlerde çalışan şoförler;  

• Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;  

• Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar; 

•  Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, 
Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar 

diğer ücretli olarak değerlendirilmektedir. Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmemekte, diğer 
gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye dahil edilmemektedir.  

Ücretlerde diğer usulde tespit ve vergilendirme, gerçek usulde vergilendirilenlere kıyasla, gerçek 
usulde vergilendirilenler açısından aleyhte bir durum oluşturmaktadır. Çünkü gerçek usulde tespit 
edilen ücretlerde ücret olduğu gibi fiilen elde edilen kazanca göre, o ay içerisinde işverenleri tarafından 
vergisi hesaplanıp, tevkif edilmek suretiyle ödenirken, diğer usule göre tespit edilen ücretlerde Maliye 
Bakanlığı’nın tespit ettiği esasa göre yılda iki taksit halinde ödenmektedir. Diğer usulde tespit edilen 
ücrette genel olarak vergilendirme gerçeği yansıtmamaktadır (Altunoğlu, 1995, s. 46).  

Diğer usulde vergilendirmede bu sınıfa dahil mükellefler açısından mali güce tam olarak 
ulaşılmamaktadır. Götürü usul olarak da adlandırılan bu usulde vergi adaleti 
gerçekleştirilememektedir. Örneğin basit usule tabi bir ticaret erbabı işverenin yanında çalışan bir 
kişinin elde ettiği ücret ile özel hizmete mahsus olarak çalışan bir şoföre ödenen ücret farklı olmasına 
karşılık vergilendirilmeleri aynı oran üzerinden aynı yönteme göre yapılmaktadır. Bu yöntem 
vergilendirmede basitlik sağlasa da mükellefler aynı götürü matrah üzerinden farklı mali güçleri 
olmasına karşılık aynı vergiyi ödemektedirler. Bu durum adalet ilkesine ters düşmektedir.  

3.3. Özel Usule Tabi Ücretler  

Türk gelir vergisi uygulamasında sporcular ile Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara 
katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörleri özel usule tabi olarak vergilendirilmektedir. 
Söz konusu kişilerin elde ettikleri ücretlerin tespiti Kanunun genel hükümleri yerine özel hükümleri 
dikkate alınarak yapılır.  

Her iki grupla ilgili düzenlemeler geçici maddelerle yapılmış olup bu ücretliler artan oranlı vergi 
tarifesine tabi olmadan tek bir oranla tevkif yoluyla vergilendirilmektedir.    

3.3.1. Sporcuların Vergilendirilmesi 

Sporculara yapılan ödemeler ücretlerin vergilendirilmesinde genel rejimden farklı olarak tek oranlı 
(%15) olarak vergiye tabi tutulmaktadır. Genel rejimden farklı bir vergilendirme anlayışı içinde 
G.V.K.’nun geçici 72. maddesi uyarınca sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler tevkif 
suretiyle vergilendirilmekte ve bu nihai vergilendirme olmaktadır. Buna göre; 31.12.2019 tarihine kadar 
sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı 
yapılmaktadır.  

- Lig usulüne tabi spor dallarında; 

• En üst ligdekiler için       %15, 

• En üst altı ligdekiler için %10, 

• Diğer liglerdekiler için    % 5, 
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- Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara 
uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden  % 5 

Tablo 3’den görüleceği üzere sporcuların vergilendirilmesi geçmişten günümüze farklı uygulamalara 
konu olarak günümüzdeki şeklini almıştır. 

Tablo 3: 1999 Yılından İtibaren Sporcuların Vergilendirilmesi 

01.01.1999 – 24.04.2003 Dönemi  Genel hükümlere göre vergilendirilmişlerdir.  

24.03.2003 – 30.06.2008 Dönemi  
31.12.2007 tarihine kadar %15 oranında gelir vergisi 
stopajına tabi tutulmuştur.  

01.07.2008 ve sonrası  
Geçici 72. maddeye göre ligler itibariyle farklı oranlarda gelir 
vergisi stopajına tabi tutulmuştur.  

Kaynak: (Bay & İnneci, Vergi Adaleti Açısından Türkiye’de Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi, 2017, s. 206). 

Bu ödemeler üzerinden 94. madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için yıllık 
beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil 
edilmezler. 

Amatör sporculara ödenen ikramiyeler ile verilen ödüller G.V.K.’nun 29. maddesine göre istisna 
hükümlerinden faydalanırken profesyonel sporcular için kulüplerince verilecek olan ödül ve 
ikramiyeler genel hükümlere göre ücret olarak vergiye tabi tutulmaktadır (GİB, 
http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat, 2012).  

3.3.2. Jokey, Jokey Yamakları ve Antrenörlere Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi 
G.V.K.’nun 68. maddesine göre 31.12.2020 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen 
yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler 
üzerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Ödemeyi yapanın 94. madde kapsamında 
tevkifat yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasının ödenecek gelir vergisine etkisi yoktur. Türkiye 
Jokey Kulübü aracılığıyla yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi tevkifatı bu kulüp tarafından yerine 
getirilir. Tevkifat suretiyle vergilendirilmiş olan bu gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer 
gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. 

At Yarışları Yönetmeliğinin 58. maddesi gereğince yapılan yarışlarda ilk dört dereceye giren atlar için 
ikramiye verilir. At sahipleri kazandıkları ikramiyeler üzerinden atlarını idman ettiren antrenörlerine, 
jokey (koşuya katılmışsa apranti) ve seyise prim verirler. Bu primler Yönetmeliğin 90 ve 105. 
maddelerine göre Yarışma Müessesesince (Türkiye Jokey Kulübü ) at sahibine ikramiye ödemesi 
yapılırken kaynakta kesilir. Kesintiler ve dağıtıma ilişkin bilgiler Tablo 4’de verilmiştir.  

Tablo 4: 100 TL Yarış İkramiyesinin Türkiye Jokey Kulübü Tarafından Dağıtılması 

Yarış 
Atının 

Gelirin 
Unsuru 

Prim 
Oranı 

Ödemeyi 
Yapan 

Tevkifat 
Oranı 

Yıllık Beyanname 

Sahibi 
Zirai 

Kazanç 
%75-80 TJK %2 Vermez 

Antrenörü Ücret %2,5-10 TJK %20 Vermez 

Jokeyi Ücret %7-10 TJK %20 Vermez 

Aprantisi Ücret %2,5-5 TJK %20 Vermez 

Seyisi 

Ücret %2,5-5 

At sahibi 
Tevkifat 

yok 

Vermez 

Ücret Maaş 
Tek ata bakarsa maaşı 1.520 TL;    

iki ata bakarsa maaşı 1.750 TL’dir. 
Vergiden istisnadır. 

İkramiye 
Tutarı 

Sahibi Jokey Antrenör Apranti Seyis 

100 TL 
75 TL 10 TL 10 TL - 5 TL 

80 TL - 10 TL 5 TL 5 TL 

Kesilecek 
vergi 

1,47 TL 
1,67 TL 1,67 TL 0,83 TL Tevkifat yok 

1,56 TL 
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Kaynak: Hakan Bay, Türk Vergi Sisteminde Vergi Erozyonuna Yol Açan Uygulamalar ve 
Vergilendirme İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, s. 462.  

TJK tarafından at sahibinin talimatlarına göre -ilgililer ile arasında özel bir anlaşma olmaması halinde- 
antrenör için %10, jokey için %10 ve apranti için %5 oranında kesinti yapılmaktadır. TJK tarafından 
kesilen bu tutarlar at sahibi adına antrenör, jokey ve aprantilere ödenmektedir. At Yarışları 
Yönetmeliğinin 105. maddesine göre jokeyler ve aprantiler ile antrenör ve seyislerin primleri 
hesaplanırken, yalnızca ikramiye dikkate alınır. Yetiştiricilik primi, kaydiye ve taksit paraları ile varsa 
ayni ve nakdi ödüllerin değeri hesaba katılmaz. 

Yarışlarda kazanılan ikramiyenin at sahibi ile atı yarışa hazırlayan diğer kişiler arasında pay edilmesi 
durumunda en büyük payı %75 ile at sahipleri almaktadır. Atları yetiştirip yarışlara katılan at 
sahiplerinin bu faaliyetleri zirai faaliyet olarak kabul edilmektedir (Tosuner & Arıkan, 2018, s. 81). At 
yarışları nedeniyle at sahiplerine ödenecek ikramiyeler, zirai kazanç olarak gelir vergisinin konusuna 
girer (GİB, 1998). Yarış atı yetiştirici ve sahiplerine yapılan ödemelerden (teşvik primi ve ikramiye gibi 
ödemeler dahil) G.V.K.'nun 94. maddesi uyarınca %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır ve işletme 
büyüklüğü ölçüsünü aşmayan çiftçiler için kesilen bu vergi nihai vergi olur (GİB, 1998). 

3.4. Muafiyet ve İstisnalar 

G.V.K.’nda ücretlerin ekonomik, sosyal amaçlarla istisna ve muafiyet uygulamalarına tabi olması söz 
konusudur. Ücretlilere ilişkin bu muafiyet ve istisna uygulamaları G.V.K.’muzun 
15.,16.,23.,24.,25.,26.,27.,28. ve 29., maddelerinde düzenlenmiştir. Ücretlilere uygulanan muafiyet ve 
istisnalar şunlardır. Maaş ve ücretlerde, gider karşılıklarında, tazminat ve yardımlarda, vatan hizmetleri 
yardımlarında, teçhizat ve tayın bedellerinde, tahsil ve tatbikat ödemelerinde, teşvik, ikramiye ve 
mükafatlarda, teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen ücretler ve bireysel emeklilik sistemine dahil 
kurumlar ile diğer sigorta şirketlerinden yapılan ödemelerde istisnalardır.  

Ücretlerde uygulanan muafiyet ve istisna uygulamalarını değerlendirdiğimizde şöyle bir tablo ile karşı 
karşıya kalınmaktadır.  

• Ücretlerde çok sayıda muafiyet ve istisna uygulaması bulunmaktadır. Bu muafiyet ve istisnalar 
ekonomik ve sosyal amaçlara hizmet etmeyi hedeflemektedir.  

• Ücretlilerde bazı vergi konularının ve kişilerin vergi adaletini sağlamak amacıyla vergi dışı 
bırakılmaları söz konusudur. Örneğin, emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları, engellilik, 
hastalık, işsizlik sebebiyle verilen tazminatlar ve yapılan yardımlar, muhtaç olanlara belli bir 
süre için veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar, hizmet erbabına ödenen çocuk zamları bunlar 
arasında sayılabilir. Bunlar sosyal amaca hizmet etmektedir.  

• Ücretlilere ve ücretlere uygulanan muaflık ve istisnalar, vergi yükünü azaltmayı ve ücretlinin 
satın alma gücünü yükseltmeyi hedeflemektedir.  

• Ücretlerde uygulanan muaflık ve istisnalarda amaçtan sapmalar söz konusu olabilmektedir. 
Örneğin spor yarışmalarını yöneten hakemlerin ücretleri gelir vergisinden istisnadır. Türkiye 
Futbol Federasyonu hakemleri üç farklı kategoriye ayırmış ve her bir kategori için farklı ücretler 
belirlemiştir. Aylık ücret ve maç başı ücret yanında hakemler görev aldıkları yerlerin uzaklığına 
göre harcırah elde etmektedirler. Böyle olunca gelir düzeyleri hayli yükselmektedir. Oysa ki 
asgari ücretlinin artan oranlı gelir vergisi tarifesine tabi tutulduğu ülkemizde hakemlerin 
sağladıkları bu avantaj dengeleri bozmaktadır (Bay & İnneci, Vergi Adaleti Açısından 
Türkiye’de Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi, 2017, s. 215). 

• İstisna ve muafiyet uygulamaları eşitlik ilkesini de zedeleyebilmektedir. Özel fertler tarafından 
evlerde, bahçelerde, apartmanlarda, ticari olmayan yerlerde çalıştırılan bahçıvanlar, orta 
hizmetçiler, dadılar, kapıcılar v.s. vergiye tabi değilken mürebbiyeler hangi ortamda çalışırsa 
çalışsın vergiye tabidir. Bu durumda dadı ile mürebbiyenin durumunu karşılaştırdığımızda iki 
hizmet erbabının durumu eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. 
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•  G.V.K.’nda ücret gelirlerine ilişkin muafiyet ve istisnaların bazıları kamu, bazıları da özel 
sektörde çalışan ücretliye ilişkindir. Ancak kamu çalışanlarına çeşitli kanunlarla tanınan 
muafiyet ve istisnaların aynı seviyede ücret alan özel sektör çalışanına göre daha fazla olması, 
kamu ve özel sektördeki emeğin vergi yüklerini farklılaştırmakta ve kesimler arası bariz bir 
farklılık oluşturmaktadır. Böylelikle özel sektörde çalışanların vergi yükü kamu sektöründe 
çalışanlara göre daha fazla olmakta özel sektörün rekabet gücü kamu sektörüne göre 
azalabilmektedir (Öztürk & Ozansoy, Temmuz-Aralık 2011, s. 206).   

• Genellik ilkesi gereği herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olsa da 
vergilendirmede istisna ve muaflıkların uygulanması zorunluluktur. Ancak ekonomik, sosyal 
ve kültürel nedenler ile sağlık politikası veya vergi tekniğine ilişkin başka motiflerin zorunlu 
kıldığı ölçüde vergi farklılaştırmasına gidilmesi gerekmektedir (Tosuner & Öz, 
Vergilendirmede Kanunilik İlkesinin Uluslararası Konumu, 2004).  

• Bazı ücretlilerin ücretlerinin takibinin güçlüğü nedeniyle vergiden istisna edilmesi aynı işi 
yapan emek gücü arasında haksızlıklar oluşturabilmektedir. Örneğin ticari vasfı olmayan yerde 
çalışan kapıcının elde ettiği ücretin, mükellefiyetinin tespit ve izlenmesindeki güçlük nedeniyle 
vergiden istisna olması, ancak buna karşılık ticari yerlerde çalışan kapıcıların gelirlerinin 
kolaylıkla kavranabilmesinden hareketle gelir vergisine tabi tutulması sosyal dengeyi bozan bir 
eşitsizlik örneği teşkil etmektedir. Günden güne artan fonksiyonları nedeniyle devletin 
finansman sağlayabilmek için daha kolay vergilendirilebilen alanlara/kişilere yönelmesi diğer 
kişiler için istisna ve muaflık uygulamasına gitmesinin hiçbir haklı gerekçesi yoktur (Özbalcı, 
Nisan 2007, s. 194).  

4. Sonuç 

Türk vergi sisteminde ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde farklı vergilendirme usulleri 
belirlenmiştir. Farklı yöntemler özellikle diğer gelir unsurları açısından düşünüldüğünde gelir vergisi 
uygulamasında adaletsizliğe ve eşitsizliğe neden olabilmektedir. Ücretlilerin daha çok tevkifat 
yöntemiyle vergilendirilmesi vergi yükünün büyük ölçüde emek gelirleri üzerinde kalmasına ve 
ücretlinin ağır vergi yükü altında ezilmesine neden olmaktadır. Ücretli üzerindeki vergi ve sosyal 
kesintilerin yüksekliği emeğin alım gücünü düşürmekte, çalışma isteğini azaltmakta, mükellef 
psikolojisini olumsuz etkilemekte, işverenin yatırım arzusunu kırmakta ve rekabet gücünü 
zayıflatmakta, kayıt dışı istihdamı teşvik etmekte, işçi - işveren ilişkilerini bozmakta, gelir dağılımının 
bozulmasına ve ekonomik dengelerin sarsılmasına neden olmaktadır.  

Ücretlilerin vergilendirilmesinde vergilendirme tekniğinin bir gereği olarak ve aynı zamanda sosyal 
nedenler sonucu beyan usulü ise pek uygulanamamaktadır. Bu durum tevkifat usulüne ağırlık 
verilmesine ve beyan sistemini aksatarak üniter sistemden sapmalara neden olmaktadır.  

Ücretlerin vergilendirilmesinde özel vergilendirme usullerinden sporcu ve jokeylere uygulanan 
vergilendirme ise adalet ve eşitlik ilkesini zedeleyici mahiyettedir. Zira bu kesimin diğer ücretlilere göre 
sabit oranlı bir vergilendirmeye tabi tutulması mali güce göre vergilendirme ilkesine ters düşmektedir.  

1982 Anayasasının “vergi ödevi” ile ilgili 73. maddesinde belirtildiği üzere vergilendirmede “mali güç” 
esastır. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde mali güce uygun bir vergilendirme yapılamamaktadır.  
Mali güce ulaşılmasında mali sistemin gözden geçirilerek iyileştirici uygulamalara gidilmesi 
gerekmektedir. Bu konuya ilişkin tespitlerimizi şöyle sıralayabiliriz; 

- Dolaylı vergilerin ağırlıklı olduğu ve vergi yükünün büyük ölçüde sabit gelirliler üzerinde 
bulunduğu sistemimizde tevkifat yöntemiyle vergilendirilen ücretlinin vergi yükünü 
hafifletmek için kayıp ve kaçakların önüne geçmeli ve denetimin yetersiz olduğu kesimlerin 
etkin bir şekilde incelenerek kayda alınması gerekmektedir. Kayıt dışı ekonomi azaltıldıkça 
ücretli kesime daha rahat kaynak transfer edilebilecek ve ücretli kesim üzerindeki vergi yükü 
büyük ölçüde azalacaktır. 

- Emeğin verimliliğin artırılması gerekmektedir. Bu nedenle emeğin vasfına göre asgari ücretin 
farklılaştırılması daha adil bir uygulama sağlayabilecektir. 
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- Emeğin vasfına göre yeni istihdam alanları oluşturulması ve aileye yönelik vergisel 
düzenlemelere ağırlık verilmesi gerekmektedir.  

- Emek gelirleri üzerindeki vergi yükünün yansıtılamadığını düşündüğümüzde sosyal 
güvenlik primleri dahil verginin baskısının sistemi adil bir vergilendirmeden uzaklaştırdığı, 
istihdam ve büyüme üzerine olumsuz etkiler yaptığı söylenebilmektedir.  

- Asgari ücretin açlık ve yoksulluk sınırının altında olması yoksullukla mücadelede önemli bir 
sorundur. Bu nedenle asgari ücret tutarı belirlenirken yaşam standartları farklı bölgelerin 
durumu dikkate alınabilir. Ücretin adaletine ilişkin sorunlar, çalışanın iş tutum ve 
davranışlarına yansır, performansını etkiler, yaşam doyumu azalır. Bu nedenle ücret 
adaletinin sağlanması gerekir.  

Ülkemizde yüksek işçilik maliyetleri işverenlerin yeterli düzeyde ücretliyi istihdam edememesine ve 
kayıt dışı istihdama yönelmesine neden olmaktadır. Vergi ve benzeri yüklerin işverene getirdiği mali 
yükleri ifade eden “vergi takozu” nun yüksek olması kayıt dışı istihdamı büyütmektedir. Ücretliler en 
yüksek vergiyi ödeyen kesim durumundadır. Ücretli için sistemi vergi cennetine dönüştürmek 
gerekmektedir. Bu nedenle vergi takozunun düşürülmesi ve yatırım artışı yoluyla ekonomik 
büyümenin hızlandırılması gerekmektedir. 
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BİLDİRİ NO 174: TÜRKİYE’DE BASİT USULDE VERGİLENDİRME 
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN172 

ÖZET 

Türkiye’de ticari kazancın tespitinde götürü usulün ortaya çıkardığı sorunlar yeni bir vergilendirme 
yöntemi arayışlarına neden olmuştur. Götürü mükelleflerin belge almamaları ve aldıkları belgeleri 
saklamamaları belge düzeninin ve vergilendirmeye ilişkin usul kurallarının aksamasına yol açmıştır. 
Böyle olunca gerçek usulde mükellef faaliyetlerinin izlenememesi ve gerçek kazancın tespiti konusunda 
yaşanan zorluklar kayıt dışı ekonomiyi besler hale getirmiştir.  

Götürü usulün söz konusu sakıncaları nedeniyle 4369 sayılı Kanun ile vergi sistemimizde basit usule 
geçilmiştir. Türk vergi sisteminde ticaret ve sanat erbabının vergilendirilmesinde gerçek usul ve basit 
usul olmak üzere iki farklı yöntem benimsenmiş ve sağlanan koşullara göre mükellefin beyanda 
bulunması sağlanmıştır. Böylelikle yıllık hasılatları, iş hacmi ve yıllık kira ödemeleri bakımından Gelir 
Vergisi Kanunu’ndaki hadleri aşmayan ve faaliyetleri daha çok kişisel emeğe dayanan mükelleflerin 
kazançlarını basit usule göre hesaplaması ve beyan etmesi söz konusu olmuştur. Mükellefler için tabi 
oldukları vergilerin sınıflandırılması ve ödenmesi gereken tutarların tespiti zor bir işlemdir. Ödenecek 
verginin tespitinde basit usul Kanunda aranan şartları taşıyan mükellefler için pratik ve kolay bir 
vergilendirme olup, birçok vergisel avantaj sağlamaktadır. Mükelleflere sağlanan bu avantajlar 
sayesinde küçük esnaf ve sanatkar daha kolay vergilendirilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmada basit usulde vergilendirmenin içeriğinden ve bu usule geçişin nedenlerinden bahsedilmiş 
ve sistemin işleyişi hakkında genel bir bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca basit usulün vergi gelirleri 
içindeki yeri, yöntemin etkinliği ve gerçek kazancın kavranmasına ne ölçüde hizmet ettiği 
değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Basit Usul, Ticari Kazanç, Kayıt Dışılık, Götürü Usul. 
JEL Kodlar: H20, H29, K34. 

ABSTRACT 

Problems caused by lump sum basis for determining business incomes in Turkey have led to a search 
for a new taxing method. Failure of lump sum taxpayers to receive a certificate and failing to keep this 
certificate caused a halt in the certificate system and in rule of procedures. Therefore, the difficulties 
experienced in monitoring lump sum taxpayers’ activities and in determining real earnings have turned 
out to maintain subterranean economy.       

Small business taxation has been adopted in our tax system by Code 4369 due to the drawbacks of lump 
sum basis. Two separate methods have been adopted in Turkish tax system to tax trade and 
handicraftsmen, namely small business and real taxations, and taxpayers have been granted to file tax 
return according to the provided circumstances. Hence, small business taxation and tax return are used 
to estimate earnings of taxpayers, which do not exceed the limits specified in Income Tax Code in terms 
of their annual proceeds, business volume and annual rent payments and whose activities are based on 
personal endeavor. Categorization of taxations for taxpayers and designation of the amounts that are to 
be paid are difficult procedures. Small business taxation is practical and simple for taxpayers who 
conform to the conditions sought by the law to determine the amount of the tax to be paid and it gives 
many tax advantages. Small business owners and handicraftsmen are taxed easier owing to these 
advantages granted to taxpayers.        

In this study, the content of small business taxation and the reasons to adopt this basis were reviewed 
and general information on the system’s operation was presented. Moreover, the place of small business 
taxation among tax revenues, effectiveness of the method and the level of service it provides for 
comprehension of real revenue were discussed.  
Keywords: Small Business Taxation, Business Income, Subterranean, Lump Sum. 
JEL Codes: H20, H29, K34. 

GİRİŞ 

                                                        
172 Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 02323010260, zeynep.arikan@deu.edu.tr  
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Türk Vergi Sisteminde 4369 sayılı Kanun’un uygulanmasına kadar, ticari kazançların 
vergilendirilmesinde gerçek usul yanında götürü usul bulunmaktaydı. Götürü usule göre 
vergilendirmede mükelleflerin ödeyecekleri vergi tutarı, yaptıkları işin türüne ve bulundukları bölgeye 
göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmekteydi. Götürü usule tabi mükelleflerin 
vergilendirilmesinde belge düzenine özen göstermemeleri kayıt dışı işlemlerin boyutunu artırmış ve 
gerçek gelirin kavranamamasına neden olmuştur. Böylece kayıt dışılığın önlenmesi, belge düzenine 
uyan mükelleflerin korunması, gerçek gelire göre vergilendirmenin yapılması, vergilendirmenin mali 
fonksiyonunun etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla 4369 sayılı Kanun173 ile götürü 
vergilendirme kaldırılmış, yerine basit usulde vergilendirmeye geçilmiştir. 

6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun174’la yapılan değişiklik ile de gerçek usulde vergilenen ve Gelir Vergisi 
Kanunu (GVK)’nun 47. maddesindeki genel şartları taşıyan mükelleflerin ard arda iki hesap 
dönemindeki iş hacmi (alış ve satış toplamı) GVK’nın 48. maddesindeki hadlerin altında kaldığında, 
bağlı oldukları vergi dairesine yazılı olarak başvurmak kaydıyla, bu şartların gerçekleştiği yılı takip 
eden yıldan itibaren basit usule dönebilmelerine imkan tanınmıştır. 

I. BASİT USUL NEDİR? 

01.01.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Kanun’la getirilen basit usul, geliri sınırlı bakkal, fırıncı, 
kasap gibi küçük ticaret erbabıyla, tamirci, berber, terzi, fotoğrafçı gibi küçük sanat erbabı için getirilen 
bir uygulamadır. Taksici, dolmuşçu gibi bazı hizmet işletmeleri de basit usul kapsamına dahil 
edilmiştir. Basit usul, istenilen şartlara sahip olan mükelleflerin ticari kazancının tespit edilme 
yollarından birisi olup, vergisel avantajları olan bir vergilendirme yöntemidir. 

Basit usulde ticari kazanç; bir hesap dönemi içerisinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların 
alış bedelleri arasındaki farkı ifade eder (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018, s. 1). Basit usulde ticari kazanç 
şu şekilde ifade edilir: Ticari Kazanç (Basit Usul)= Hasılat – (Giderler + Satılan Emtianın Alış Bedeli) 

II. BASİT USULE GEÇİŞ ve NEDENLERİ 

Basit usulde vergilendirme öncesi götürü mükelleflerin belge almamaları veya aldıkları belgeleri 
saklamamaları belge düzeninde bozukluklar ortaya çıkarmış ve böylelikle gerçek usulde vergilendirilen 
mükelleflerin kazançlarının tespiti konusunda ortaya birçok sorun çıkmış ve yapılan düzenlemeyle 
“götürü usul” kaldırılmıştır. Bu mükelleflerin belge almaları ve vermeleri zorunluluk haline 
getirilmiştir. Götürü usul kayıt dışı ekonomiyi besleyen bir yöntemdi. Basit usul uygulamasıyla kayıt 
dışılığın önlenmesi amaçlanmıştır. Götürü vergilendirme bir kısım mükelleflerin kazançlarını aşağıya, 
bir kısım mükelleflerin de yukarıya çekmek suretiyle “gerçek gelirin vergilendirilmesi” esasından 
sapmaya neden olabilmekteydi. 

Türkiye’de 4369 sayılı Kanun ile belge düzenini sağlamak, ticari kazancın vergilendirilmesinde gerçek 
kazancı kavramak, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve toplam vergi gelirlerini artırabilmek amacıyla 
götürü usulde vergilendirmeye son verilmiş ve 01.01.1999 tarihinde “basit usulde vergilendirme” 
esasına geçilmiştir. Götürü usulün uygulanmasında yaşanan zorluklar ve götürü usulün bazı aksak 
yönleri basit usule geçişte önemli etmenler olmuştur. 

Basit usule geçişle beyan sistemine işlerlik kazandırılması ve belge düzeninin oturtulması 
hedeflenmiştir. Böylelikle belgesiz alışverişin ekonomiye verdiği zarar önlenmeye çalışılmıştır. 

Basit usul küçük esnaf ve sanatkarları korumak amacına yönelik bir sistemdir. Bu usulde hasılatı düşük, 
daha çok emek yoğun ticari faaliyet yapan mükelleflerin şekli ve maddi yükünün azaltılması 
hedeflenmiştir. Basit usul mükellefleri yoğun mevzuat değişiklikleri uygulamalarından korumak için 
getirilmiş, basit, anlaşılabilir ve uygulanması kolay bir vergilendirme yöntemidir. 

Mükelleflerin her zaman gerçek usulün gereklerini yerine getirmeye elverişli olmamaları yanında alış 
ve satışta mutlaka belge düzenine uymaları gereği götürü usul yerine basit usulün getirilmesinde 
önemli bir neden olmuştur (Bay, 2003, s. 30-60). Götürü usulde belge olmaması beyan esasına zarar 

                                                        
173 29.07.1998 tarih ve 23417 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
174 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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vermekteydi. Bu nedenle kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması amacıyla götürü vergilendirme 
kaldırılmış ve yerine belli şartların gerçekleşmesi halinde ticari kazancın basit usulde tespit edilmesi 
imkanı getirilmiş, gerçek kazancın tespitinde etkinlik sağlanmaya çalışılmıştır. Böylelikle kayıt dışı 
ekonomiyi önlemek suretiyle belge düzeninin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 

III. BASİT USULE TABİ OLMANIN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR 

Basit usulde vergilendirilen mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı birtakım 
kolaylıklar sağlanmaktadır. Bunlar şunlardır (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018, s. 1); 

- Yasal muhasebe defteri tutulması zorunluluğu yoktur. 
- Vergi tevkifatı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
- Ücret ve kira giderleri için muhtasar beyanname verilmez. 
- Üç aylık dönemler için geçici vergi ödenmez ve buna ilişkin beyanname verilmez. 
- Basit usuldeki mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır. Katma 

değer vergisi beyannamesi verilmez. 
- Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate 

alınmaz. 
- Basit usuldeki mükellefler için amortisman, değerleme ve karşılık ayırma uygulamaları söz 

konusu olmamaktadır. 
- Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı olduğu meslek odalarındaki 

bürolarda tutulmaktadır. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan 
kendileri tutabilecekleri gibi mali müşavirlere de tutturabilirler. 

- Ticari kazançlarına 2018 yılı için yıllık 9.000 TL indirim yapılmaktadır. 
- Engelli kişi indiriminden faydalanabilirler. 

Basit usulde mükelleflere sağlanan bu avantajların yanında bu mükelleflerin bazı yükümlülükleri de 
bulunmaktadır. Basit usuldeki mükellefler defter tutmazlar, ancak Vergi Usul Kanunu’na göre 
perakende satış vesikası ve diğer belgeleri düzenlemek ve bu belgeleri kullanmak zorundadırlar. Belge 
tutma ve kullanma yükümlülükleri yanında aynı zamanda yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek 
zorundadırlar. 

IV. BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARI 

Basit usulde vergilendirme mükelleflere belirli avantajlar sağlar. Ancak bu avantajlardan 
yararlanabilmek için GVK’daki genel ve özel şartlara topluca sahip olmak gerekir. Bu şartların neler 
olduğu aşağıda belirtilmiştir. 

Basit usule tabi olmanın genel şartları şunlardır: 
- Kendi işinde bilfiil çalışmak ya da bulunmak. Burada önemli olan mükelleflerin için başında 

bilfiil bulunması değil, işin sevk ve idaresi ile uğraşıyor olmasıdır. 
- İşyeri mülkiyeti işyeri sahibine aitse emsal kira bedelinin, kiralanmış olması halinde ise yıllık 

kira bedeli toplamının 2018 yılı için büyükşehirlerde 7.400 TL’yi, diğer yerlerde ise 4.900 TL’yi 
aşmaması, 

- Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamaktır. 
Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır: 

- Alım-satım işi ile uğraşanlar için; satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra 
satanların yıllık alım tutarlarının 2018 yılı için 100.000 TL’yi veya yıllık satış tutarının 148.000 
TL’yi aşmaması, 

- Hizmet işleriyle uğraşanlar için bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatının 2018 yılı için 
49.000 TL’yi aşmaması, 

- Hem alım-satım hem de hizmet faaliyetlerinin bir arada yapılması halinde yıllık satış tutarı 
ile iş hasılatı toplamının 2018 yılı için 100.000 TL’yi aşmamasıdır. 

Ortaklıkların (adi ortaklık) basit usule tabi olup olmadıklarının tespitinde, iş hacmi ölçüleri ile yıllık 
kira bedelleri toplu olarak dikkate alınacaktır. Ortaklılarda, ortakların birinin gerçek usule tabi olması 
diğer ortakları da gerçek usule tabi hale getirir. Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında GVK’da 
belirtilen yıllık kira bedeli ve iş hacmi ölçüleri toplu olarak dikkate alınır. 
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Basit usulün şartlarını taşıyan mükellefler bu usulden yararlanmak istemediklerini dilekçe ile vergi 
dairelerine bildirdikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından itibaren gerecek usulde 
vergilendirilirler. Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybeden 
mükellefler sonraki takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilebileceklerdir. Basit usule 
tabi mükelleflerin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemeleri veya kullandıkları tespit 
edilenler basit usulden yararlanamayacak, yapılan tespitin kendilerine tebliğ tarihini takip eden ayın 
başından itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir. 

Bazı mükellefler basit usulün yukarıda sayılan genel ve özel şartlarını taşısalar bile basit usulden 
faydalanamayacak, gerçek usule tabi olacaklardır. Bu mükellefler GVK’nın 51. maddesinde sayılmıştır. 
Buna göre; 

• Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları, 

• İkrazat işleriyle uğraşanlar, 

• Sarraflar ve kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar, 

• Sigorta prodüktörleri, her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut 
edenler, 

• Gayrimenkul alım satımı ile uğraşanlar, 

• Tavassut işi yapanlar (dayıbaşılar hariç), 

• Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit 
harmanları işletenler, 

• Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip ve 
işleticileri, 

basit usulün genel ve özel şartlarını taşısalar dahi bu usulden faydalanamazlar. 

V. BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN ÖDEVLERİ 

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ödevleri şunlardır; 

• İşe başlamayı bildirme, 

• Değişiklikleri bildirme (iş değişikliği, işletmede değişiklikleri bildirme, işi bırakmayı 
bildirme), 

• Belge düzenleme ve belge alma ödevi, 

• Muhafaza ve ibraz ödevi, 

• Beyanname verilmesi ve verginin ödenmesi. 
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ödevlerini Tablo 1’den izlemek mümkündür. 

Tablo 1: Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Ödevleri 

ÖDEVLER YAPILMA ŞEKLİ 

İşe başlama bildirimi Vergi dairesine yazılı veya sözlü müracaatla 

İşi bırakma bildirimi Vergi dairesine yazılı veya sözlü müracaatla 

Adres değişikliği Vergi dairesine yazılı veya sözlü müracaatla 

Defter tutma yükümlülüğü Yok 

Beyanname verme yükümlülüğü Kazancın elde edildiği yılı takip eden yılın 2. ayının 1-25’inde  

Vergi ödeme yükümlülüğü 2. ve 6. aylarda 

Geçici vergi ödeme yükümlülüğü Ödeme yükümlülüğü yoktur. 

Yanında ücretli olarak çalışan hizmet 
erbabının durumu 

GVK’nın 64. maddesine göre ücretin diğer (götürü) usulde 
tespitine göre vergilendirilecektir. 

Belge düzenleme yükümlülüğü Belge düzenlemek durumundadırlar. 

Kaynak: Mevcut mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde düzenlenmiştir. 

  



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

503 

  

VI. BASİT USUL UYGULAMASININ SONUÇLARI 

Türk Vergi Sisteminde 1999 yılından beri uygulanan basit usulün uygulanma sonuçlarına baktığımıza 
mükellef sayısı açısından bazı dalgalanmaların olduğunu söyleyebiliriz. Tablo 2’de görüldüğü üzere; 

Tablo 2: Türkiye’de Basit-Götürü Usulde Vergilendirilen Mükellef Sayıları (1988-2017) 

Yıllar Basit Usulde Vergilendirilen 
Mükellef Sayıları 

Yıllar Basit Usulde Vergilendirilen 
Mükellef Sayıları 

1988 884.686 2003 820.621 

1989 907.619 2004 814.532 

1990 908.988 2005 792.706 

1991 969.988 2006 775.141 

1992 1.010.432 2007 762.111 

1993 1.000.778 2008 744.188 

1994 954.319 2009 739.092 

1995 911.811 2010 728.850 

1996 881.497 2011 714.693 

1997 869.721 2012 705.093 

1998 837.580 2013 693.694 

1999 739.639 2014 736.400 

2000 736.639 2015 743.575 

2001 808.787 2016 758.041 

2002 810.167 2017 762.092 

Kaynak: (Bay, 2003, s. 120), (www.gib.gov.tr), (www.muhasebenews.com>2015)’den yararlanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tablo 2’de de görüldüğü üzere basit usulde mükellef sayılarına baktığımızda 2000’li yıllarda (2002-
2003-2004) mükellef sayısının arttığını görüyoruz. Söz konusu yılların kriz yılları olduğu göz önüne 
alınırsa, krizden etkilenen mükelleflerin işyerlerinin kapanması ya da iş kapasitelerinin azalması 
sonucu basit usule geçmelerinden kaynaklanmaktadır. 2004 yılından itibaren basit usulde 
vergilendirilen mükellef sayısı yıllar itibariyle azalma göstererek 2013 yılında 693.694’e düşmüştür. Bu 
yıldan sonra tekrar artış gösterse de belirgin bir artış olmamıştır. 

2005 yılından itibaren basit usulde mükellef sayısında azalma olmasının sebebi ise 10.07.2004 tarih ve 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemedir. Kanun’un 2. maddesine 
göre bazı illere bağlı ilçelerin büyükşehir belediye sınırları içine alınması ile merkez ilçe statüsünü 
kazanmaları nedeniyle basit usule tabi mükellefler 01.01.2005 tarihinden itibaren gerçek usule 
geçmişlerdir. Böylelikle basit usule tabi faal mükelleflerin sayısında azalma olmuştur. 

Bu çerçevede mücavir alan dahil büyükşehir belediye sınırları içinde; 

• Her türlü mal imalatı yapanlar, 

• Mal alım-satımı ile uğraşanlar (market, kasap, bakkal, büfe gibi), 

• İnşaat işleriyle uğraşanlar, 

• Her türlü motorlu taşıtların bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar, 

• Lokanta ve benzeri hizmet işletmeleri işletenler, 

• Eğlence, dinlenme yerleri işletenler, 
basit usulden yararlanamayacaktır. Aydın, Denizli, Manisa, Malatya, Mardin Trabzon, Balıkesir, Van 
gibi bazı iller hariç olmak üzere basit usul uygulamasının uygulama alanı ve sınırları daraltılmıştır. 

Basit usulde gelir vergisi tahsilatının toplam gelir vergisi tahsilatı içindeki payına baktığımızda, bu 
payın oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tablo 3’de görüldüğü üzere yıllar itibariyle gelir vergisi 
tahsilatı artmasına karşılık, gelir vergisi tahsilatı içinde basit usulde vergi tahsilatı yıllar itibariyle 
azalma göstermiştir. Bu durum toplam vergi hasılatı içinde basit usulün istenen ve kendisinden 
bekleneni gerçekleştiremediğini ve çok verimli bir vergilendirme yöntemi olmadığını göstermektedir. 

Görüldüğü üzere kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi tabanının yaygınlaştırılması, belge 
düzeninin yerleştirilmesi ve vergilendirmede gerçek kazancın esas alınması amacıyla götürü usul 
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yerine getirilen basit usul uygulamada ne yazık ki belge düzeninin daha fazla bozulmasına neden 
olmuştur. Yapılan harcamalar için belge alınacağı bunun da hasılatı ve nihai olarak beyan edilecek 
matrahları artıracağı beklenirken bu fayda sağlanamadığı gibi, aradan geçen yıllar itibariyle basit usul 
önemli ölçüde vergi kaybına neden olmuştur (Yıldız, Yılmaz, & Akbulut, 2016, s. 27). 

Tablo 3: Gelir Vergisi ve Basit Usulde Vergi Tahsilatı (1988-2017) (Bin TL- Nominal Değerler) 

 
Yıllar 

Gelir Vergisi 
Tahsilatı 

Basit (1988-1998- Götürü) Usulde 
Vergilendirme Tahsilatı 

Gelir Vergisi Tahsilatı/Basit Usulde 
Vergi Tahsilatı Oranı (%) 

1988 4.801 74 1,5 

1989 9.871 96 0,97 

1990 18.609 161 0,86 

1991 33.356 210 0,62 

1992 60.056 456 0,75 

1993 106.661 991 0,92 

1994 181.884 2.905 1,59 

1995 329.795 5.488 1,66 

1996 676.017 9.353 1,38 

1997 1.500.245 16.953 1,13 

1998 3.481.752 29.888 0,85 

1999 4.936.551 3.105 0,062 

2000 6.212.977 10.402 0,16 

2001 11.579.424 31.000 0,26 

2002 13.717.660 41.164 0,30 

2003 17.063.761 41.164 0,30 

2004 19.689.593 63.892 0,32 

2005 22.817.529 127.270 0,55 

2006 31.727.644 167.689 0,52 

2007 38.061.543 198.229 0,52 

2008 44.430.339 209.870 0,47 

2009 46.018.360 248.282 0,53 

2010 49.385.289 271.467 0,54 

2011 59.884.487 303.080 0,50 

2012 69.671.645 305.494 0,43 

2013 78.726.008 309.155 0,39 

2014 91.061.133 302.196 0,33 

2015 105.395.330 359.465 0,34 

2016 123.684.147 380.356 0,30 

2017 143.962.939 299.742 0,20 

Kaynak: www.gib.gov.tr verilerinden yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır. 

Zira götürü vergilendirmeye tabi esnaf ve sanatkarlar ne kadar kazanırsa kazansın ödemeleri gereken 
en az belli bir miktar vergi bulunmaktaydı. Oysa ki götürü usul yerine getirilen basit usulde 
mükelleflerin ödemeleri gereken asgari bir vergi bulunmamakta, mükellefler belge toplayıp gelirine, 
giderine göre beyan ettikleri gelirleri üzerinden vergi ödemektedirler (Arslan & Biniş, 2012, s. 67).  

Tablo 3’de de görüldüğü üzere götürü usulden daha fazla vergi toplanamamıştır. Basit usuldeki gelir 
vergisi tahsilat oranlarına bakıldığında götürü usulden bariz bir farklılık arz etmediği ve hatta bazı 
yıllar götürü usulden bile daha düşük olduğu görülmektedir. Basit usulde gelir vergisi tahsilatı % 1’e 
bile çıkamamıştır. 

  

http://www.gib.gov.tr/
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VII. BASİT USUL UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
1999 yılından beri Türk Vergi Sisteminde uygulama alanı bulan basit usul uygulamasını 
değerlendirdiğimizde şu sonuçları çıkarabiliriz. 

• Basit usul uygulaması gerçek kazancın tespitine imkan vermeyen götürü usulün vergi 
sistemimize olan olumsuz etkilerini büyük ölçüde bertaraf etmek için getirilmesine karşılık 
pek fazla amacına ulaşamamıştır. 

• Basit usul uygulamasıyla gerçek gelir kavranmaya çalışılmıştır. Basit usule geçiş mükelleflere 
fazla ek mali yük getirmemiştir. Sadece mükelleflerin şekli yükleri artmıştır. 

• Basit usuldeki mükelleflerin belge yükümlülüğü bulunmasına rağmen belge düzeni denetim 
yetersizliği nedeniyle tam olarak yerleştirilememiştir. Bu usul adeta belge düzenini 
yerleştirmek yerine, bozan bir sistem haline dönüşmüştür. 

• Basit usul vergilendirmenin mali amacına hizmet edememiş bir yöntemdir. Zira bu usulün 
gelir vergisi tahsilatı içindeki payının düşük olması yöntemin veriminin düşük olduğunu 
göstermektedir. Aynı zamanda basit usul “adalet” ve “eşitlik” ilkelerinden de sapmalara 
neden olabilmektedir. 

• Basit usul vergi ziyaına neden olabilmektedir. Zira mükellefler özel şartlardaki yıllık kira 
tutarı olarak belirlenen hadleri geçip gerçek usule geçmemek için ödenen yıllık kira 
miktarlarını düşük göstermektedir. Bu durum hem basit usuldeki mükelleflerin işine 
yaramakta, hem de kiraya veren için avantaj olmaktadır. İki tarafı memnun eden bu uygulama 
(Arslan & Biniş, 2012, s. 68) gayrimenkul sermaye iratlarında devlet açısından bir vergi 
kaybıdır. Yani vergi ziyaına sebebiyet vermektedir. 

• Basit usul, ülkemizde vergi erozyonuna sebep olan çok önemli bir sorundur. Berber, taksici, 
marangoz, terzi gibi küçük esnaf sayıları ve okuma yazma oranının da düşük olduğu 
varsayımından yola çıkarak ihdas edilen eski adıyla götürü usul ve değişen ve uygulamada 
bulunan şekliyle basit usul, yeniden ele alınarak düzenlenmelidir (Kıldiş, 2010, s. 349-355). 

SONUÇ 
Pratik ve uygulaması kolay, mükelleflere çok fazla yük getirmeyen basit usul zamanla amacından 
sapmış ve kendinden beklenenleri gerçekleştirememiştir. Vergi sistemindeki gelişmeler basit usulden 
sağlanması beklenen vergi tahsilatının stopaj yoluyla sağlandığını ve basit usule tabi mükellef sayısında 
beklenen artışın olmadığını göstermiştir. Bu nedenle basit usul uygulamasına işlerlik kazandırılması, 
eğer kaldırılacaksa bu usule tabi mükellef kitlenin arz ettiği duruma göre ya vergiden muaf kılınması 
ya da gerçek usulde vergilendirmeye tabi tutularak beyan sisteminin etkinleştirilmesi gerekmektedir. 

Türk Vergi Sisteminde basit usul ve diğer vergilendirme yöntemlerinin sağlıklı işleyebilmesi için, 

- Kayıt dışılığın önlenerek belge düzeninin yaygınlaştırılması, 
- Vergi bilincinin yerleştirilmesi, 
- Yaygın denetim ve etkin ve ağır bir ceza sisteminin uygulanması gerekmektedir. 
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BİLDİRİ NO 178: SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI: MANİSA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

İsmail BAŞARAN175; Ahmet UÇAR176; Rasim AKPINAR177; Türkan AKBALIK178 

Özet 

Belediyeler, belde sakinlerinin yerel nitelikteki ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar 
organları seçimle göreve gelen, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Belediyeler, sosyal 
sorunların çözümünde bir aracı olarak görülüp, bu alandaki faaliyetlerini gün geçtikçe daha da 
artırmaktadırlar. Sosyal politikayı yerel düzeyde başarı ile yerine getiren belediyeler, sosyal devlet 
anlayışının yerel yansıması olarak ’’Sosyal Belediyecilik’’ faaliyetleri yürütürler. Ülkemizde son 
zamanlarda belediyelerin özellikle sosyal belediyecilik konusunda önemli gelişmeler gösterdiği 
görülmektedir. Belediyeler sosyal belediyecilik politikalarıyla; sosyal konut, sosyal hizmet, sosyal 
yardım, sosyal danışmanlık, istihdam, yoksulluğun giderilmesi, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması 
gibi değişik sosyal alanlarda yürütmüş olduğu çalışmalarla hizmetlerini yürütmektedirler.  Özellikle 
dezavantajlı gruplara yönelik programlar hazırlayarak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde 
belediye yönetimi, çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engellilere ve risk gruplarına yönelik çeşitli 
sosyal hizmetler sunmaktadır. Bu çalışmada öncelikle belediyelerin sosyal belediyecilik alanlarında 
neler yaptığına yer verilecek, daha sonra ise çalışmanın ana konusunu oluşturan Manisa Büyükşehir 
Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sunduğu çeşitli hizmetler analiz edilerek ve 
bu konuda değerlendirme yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Belediyecilik, Kadın Çalışmaları, Belediye Hizmetleri 

 

SOCIAL MUNICIPALISM PRACTICES: EXAMPLE OF MANİSA METROPOLITAN 
MUNICIPALITY 

Abstract 

Municipalities are public law corporations which have executive and fiscal autonomy, take their 
decision making bodies office with election and were established to meet the community dweller’s 
needs. Municipalities that fulfill the social policy successfully in local level, carry out an activity about 
“Social Municipalism” in local reflection. Important progress about social municipalism can be seen in 
our country at recent times. Municipalities with social municipalism policies run services about 
different social areas like council housing, social work, social aid, social consultancy, and employment, 
elimination of poverty, health, education and protection of environment. Municipal administration give 
services and prepare programs in the frame of social municipalism especially about disadvantages 
groups such as children, young, women, elderlies, disabled and hazard group. In this study, firstly what 
municipalities do will be mentioned in the area of social municipalism, than the main topic of the study 
Manisa Metropolitan Municipality’s services about social municipality will be analyzed and evaluated.   

Keywords: Social Municipalism, Women’s Studies, Municipality Services. 

 

1. Giriş 

Son zamanlarda yönetim alanında ortaya çıkan en önemli gelişmelerden birisi yönetimde 
merkeziyetçilikten yerelleşmeye doğru bir geçişin olduğu söylenebilir. Dünya çapında ortaya çıkan bu 
gelişme küreselleşmenin gelişmesine paralel olarak görülmektedir. Özellikle ülkemiz ve gelişmekte 
olan ülkelerde böyle bir dönüşümün hızla ortaya çıktığı söylenebilir. Türkiye özelinde durumu 
değerlendirirsek 1970’lerden sonra ortaya atılan toplumcu belediyecilikle birlikte belediye yönetimi ve 
hizmetlerinde hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı söylenebilir. O döneme kadar sadece altyapı, 
su ve çöp hizmetlerini sunan belediyeler 1980 sonrasında şehir nüfuslarının artması sonucu konu, 
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sağlık, spor ve rekreasyon, ulaşım ve sosyal yardım gibi daha farklı hizmetleri de sunmaya başlamıştır. 
Bu dönüşümün en önemli gerekçesi klasik devlet yönetiminden sosyal devlet anlayışına geçiş olmuştur. 
Devlet yönetiminde ortaya çıkan bu değişim kamu yönetimin bir alt kolu olan belediyelere de yansımış 
ve böylece sosyal belediyecilik uygulamalarına geçilmiştir. Çünkü belediyeler sundukları sosyal 
hizmetlerle merkezi hükümetin sosyal devlet fonksiyonlarını yerine getirme de en önemli yardımcısı 
durumundadırlar. Bilhassa belediyelerin bu durumu ve son dönemde dünyadaki gelişmeler göz önüne 
alındığında, belediyelerin önemi bir kat daha öne çıkmaktadır. Zira küreselleşmeyle birlikte tüm 
yapılarda köklü değişiklikler ve dönüşümler görülmeye başlanmıştır. Örneğin, ulus devlet yapısı, 
yönetimde yerelleşme, sivil toplumun etkinliği, katılım ve yönetişim gibi birtakım yeni kavram ve 
ilkelerle bu değişimlerin yaşandığı söylenebilir. Öte yandan bu yıllarda yerel birimlerin yönetimde ve 
yerel kamusal hizmetlerin sunumunda daha çok önem kazandığı ve öne çıktığı görülmektedir (Kesgin, 
2012: 171).  

Bu çalışmanın teorik ve uygulama olarak iki yönü bulunmaktadır. Çalışmanın teorik kısmında 
kavramsal çerçeve olarak sosyal devlet ve sosyal belediyecilik nedir ve nasıl gelişmiştir gibi konular 
üzerinde durulacak ve belediye yasalarında bu konuya nasıl yer verildiği incelenecektir. İkinci kısımda 
ise uygulama Manisa Büyükşehir Belediyesinin ortaya koydu sosyal belediyecilik uygulamaları 
kategorilerine göre araştırılıp analiz edilecektir. Sonrasında da elde edilen bulguların bir 
değerlendirmesi yapılacaktır.  

2. Sosyal Devlet ve Sosyal Belediye Kavramı 

Sosyal hizmet kaynağını din ve dini değerlerden almaktadır. Toplumdaki fakir ve yoksul halka yapılan 
sosyal yardımların çoğu kişilerin gönüllü olarak dini değerlerine dayanarak yaptıkları yardımlardır. 
Sosyal hizmetlerin gelişmesi ve profesyonel hale dönüşmesi ise İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya 
çıkan “sosyal devlet” anlayışının benimsenmesi ve uygulamaya girmesiyle olmuştur. Bu kapsamda 
sosyal devlet anlayışı, devlete önemli görev ve sorumluluklar vermektedir (Negiz ve Uçar, 2017: 359). 
Bu konuda Kesgin’in tespitleri de aynı yöndedir. Ona göre 1945 sonrasında Avrupa’da şehirlerin imarı 
ile birlikte bozulan sosyal ve ekonomik dengenin sağlanması için sosyal devletçi yaklaşımlar 
benimsenmiştir. Avrupa ülkelerinde çeşitli refah modelleri görülmektedir ve sosyal refah uygulamaları 
hemen hemen tüm diğer gelişmiş ülkelerde de benimsenmiştir. Merkezi yönetimlerin sosyal devlet 
uygulamalarına yerel yönetimlerin de destekleri ile katılması sonucunda bu yıllarda refah uygulamaları 
açısından çok fazla sorunla karşılaşılmamıştır (Kesgin, 2012: 171) Aydın’ın (2009: 28) belirttiğine göre; 
İkinci Dünya Savaşından sonra batılı ülkelerde sosyal devlet – refah devleti anlayışının benimsemesiyle 
birlikte, sosyal politikada isçi sınıfı merkezli politikalardan tüm topluma yönelik politikalara doğru bir 
değişim süreci başlamıştır. 

Sosyal devlet anlayışını en basit olarak tanımlarsak; devletin, çeşitli nedenlerle kendi kendine 
yetemeyen, bakım ve gelişimini sağlamaktan aciz durumdaki kişilere yardımcı olması anlamına 
gelmektedir (Şemsit vd., 2016: 209). Sosyal devletin tanımında genellikle toplumdaki güçsüzlerin ve 
yardıma muhtaç kişilerin korunmasına ve onların ihtiyaçlarının adalet ve eşitlik içinde giderilmesi ile 
devletin koruyucu baba rolüne vurgu yapılmaktadır. Nitekim Seyyar’ın yaptığı tanıma baktığımızda 
da bu tema ve vurguyu görmek mümkündür. Ona göre sosyal devletin tanımı şöyledir: ““sosyo-
ekonomik hayatı yönlendirerek güçsüzleri, fakirleri, yardıma ve bakıma muhtaç kişileri koruyan, bu hizmetleri 
götürebilmek için sosyal kurumlar tesis eden, koruyucu tedbirler vasıtasıyla toplum meselelerini olabildiği kadar 
önlemeye ve gidermeye çalışan, sosyal sorunların baskısı altında bulunan kişi ve grupları koruyan şefkatli ve 
himayeci devlet” (Seyyar, 2002: 518). Şüphesiz sosyal devlet tanımını farklı şekillerde yapan 
araştırmacılara da rastlamaktayız. Nitekim Pektaş’ın bu konuda yapmış olduğu bir çalışmada ise sosyal 
devlet şöyle tanımlanıyor: “Sosyal devlet kısaca vatandaşlarının sosyal durumlarıyla ilgilenen ve onlara 
insan onuruna yaraşır bir yaşam standardını sağlamayı amaç edinen devleti ifade eder.” Yine onun 
başka yazarlardan aktararak verdiği tanımda sosyal devlet: “kişi ve ailelere sosyal statü ve sınıflarına 
bakılmaksızın, sahip oldukları gelir ve mülklerden bağımsız olarak minimum bir gelirin garanti 
edilmesi, bireysel ve ailevi krizlere yol açabilecek hastalık, yaşlılık, işsizlik ve doğal afetler gibi belirli 
sosyal riskleri karşılayabilecek duruma getirilmeleri amacıyla, piyasa güçlerinin işleyişine müdahaleyi 
de içeren politikaları uygulayan devlettir” (Pektaş, 2010: 9). 
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Merkezi Devletin yerel ölçekte örgütlenmesi olan belediyelerin de sosyal politikalar belirlemeleri, 
planlama faaliyetlerinin sosyal sorunlar ve çözümlerini de kapsaması gerekmektedir. İşte bu durum da 
karşımıza sosyal belediyecilik kavramını getirmektedir. Kaya’ya göre, sosyal belediyecilik, kamu 
harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca 
kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis 
edilmesi ile sosyo – kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı 
yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik 
ve adalet düşüncesini güçlendirebilmek için yerel yönetimlere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri 
yükleyen bir modeldir. Ona göre belediyelerin sosyal faaliyetleri şu vatandaş gruplarını içine 
almaktadır (Kaya, 2008:89):  Dar gelirliler, Engelliler, Çocuklar, Yaşlılar, Kadınlar, Gençler. 

Sosyal Belediyecilik anlayışının Türkiye’de1970 sonrası ortaya atılan “toplumcu belediyecilik” 
uygulamalarından sonra gelişmeye başladığı görülmektedir. Nitekim bu görüşü Kesgin’in tespitleri de 
desteklemektedir. Ona göre, “Türkiye’de de “belediye sosyalizmi”, “toplumcu belediyecilik” 
tecrübeleri ile başlayan sosyal belediyecilik anlayışı zaten belediyelerin sosyal alanda nitelikli işler 
yapmasına neden olmuştu. Türkiye’de belediyelerin sosyal uygulamaları, “toplumcu belediye” anlayışı 
ile ortaya çıkmıştır. Burada temel amaç, yerel nitelikli hizmetlerin yerel yönetimlerce yerine 
getirilmesinde merkezi yönetim yükünün en aza indirilmesi düşüncesidir. Üretici, kaynak yaratıcı, 
birlikçi, çalışanları kollayan ve koruyan belediye gibi ilkeler bu anlayışı belirlemiştir. Konut alanından 
(İzmit Yeniyerleşme’ler, Ankara Batıkent), halk pazarlarına, tanzim satış yerleri, ekmek fabrikaları, 
mesleki eğitim, kültür merkezlerine kadar birçok ilk ve öncü uygulama örnekleri bu dönemde ortaya 
konulmuştur(Kesgin, 2012: 174). Bu tespitlerden de anlaşılacağı üzere sosyal belediyecilik anlayışının 
benimsenerek uygulanmaya başlanması ile belediyelerin sundukları hizmetlerde artış ve çeşitlilik 
olmuştur. 158 sayılı eski Belediye Kanunun yetersizlikleri ile yapılamayan bu artan görevler 2005 
yılında bu kanunun kaldırılıp yerine 5393 sayılı Belediye Kanunun geçmesiyle bu görevler daha çok 
önemsenmiş ve kanunda belediyelere verilen görev ve mali imkânlarla sosyal belediyeciliğe daha çok 
önem verildiği söylenebilir. Sonraki başlıkta belediye kanunlarında bu konunun düzenlenişi 
işlenecektir. 

3. Belediye Yasalarında Sosyal Belediyecilik 

Belediyeler, belde halkının günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında birinci derecede sorumlu 
kuruluşlardırlar. Bu anlamda belediyeler temel kentsel hizmetlerin ve altyapı oluşturmaktan, sosyal ve 
hatta kültürel konulara kadar birçok alanda sorumlulukları yerine getirmektedirler. Bu sorumluluklar 
giderek artmış ve 2005 yılında çıkan son kanun ile belediyeler kamu yönetiminin önemli bir alt birimi 
haline gelmişlerdir (Aydın, 2009: 113-114). 

Bu kanuna göre belediyenin sunduğu hizmetlerde dikkate alınması gereken bazı  hususlar vardır. 
Bunlardan birincisi kanunun 14. maddesinde yer alan “hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, 
belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir” maddesidir. Diğeri ise , yine 
bu maddedeki “belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 
Hizmet sunumunda özürlü, yaslı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır” 
şeklinde bir ilkeye yer verilmesidir. Sonuncusu ise belediyelerin kararlarında mahalle sakinlerinin ortak 
isteklerinin de dikkate alınacağı (md.9/3) ilkesidir( Aydın, 2009: 115). Bu ilkeler doğrultusunda kanun 
maddelerini değerlendirirsek yeni kanunun yukarda da belirtildiği gibi sosyal belediyeye ve belediye 
kararlarına halkın katılımına daha fazla yer verdiği söylenebilir. 

5393 sayılı kanuna göre, belediyelerin sosyal hizmetlere ilişkin görevleri  iki ana madde altında 
toplanmış ve bunların  ilk maddesinde, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla  “…sosyal hizmet ve 
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır…” 
biçiminde düzenlenmiştir.  

Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanunu detaylı olarak incelendiğinde sosyal hizmetlere yönelik 
maddeler aşağıdaki gibi özetlenebilir(Negiz ve Uçar, 2017: 360-361): 

•  “Kanunun 13. maddesinde; belediyelerin hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin 
geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapacakları, herkesin ikamet ettiği beldenin hemşerisi 
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olduğu, belediye yardımlarından yararlanma hakkı bulunduğu ve yardımların insan onurunu 
zedelemeyecek koşullarda sunulmasının zorunlu olduğu hususları düzenlenmiştir. 

• Kanunun 14. maddesinin (a) bendinde “…kültür ve sanat, sosyal hizmetler ve yardım, nikâh,  
meslek ve beceri kazandırma vb gibi hizmetleri yapar ve yaptırır” ifadesi, çocuklar ve 
kadınlara yönelik bir takım hizmetlerin belediyelerce sunulabileceğini göstermektedir. 

• Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’i geçen belediyelerin kadın ve çocuklar için 
koruma evleri açacakları da aynı maddede düzenlenerek, belediyelere önemli bir sosyal 
hizmet görev ve sorumluluğu yüklenmiştir. 

• Kanunun 15. maddesinde, izinsiz satış yapması nedeniyle faaliyetten men edilen seyyar 
satıcılar tarafından cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malların 
belediyeler tarafından yoksullara dağıtılacağı hususu düzenlenmiştir. 

• Kanun, belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak, 
bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri 
yürütmek ve özürlüler merkezi oluşturmak görevlerini belediye başkanının görevleri 
arasında sayılmıştır. 

• Kanunun belediyenin giderlerini düzenleyen 60. maddesinde, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve 
kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar da belediye giderleri arasında 
sayılarak, belediyelerin bu tür hizmetler için kaynak ayırmaları gerektiği hususu belirtilmiştir. 

• Kanunun kent konseylerini düzenleyen 76. maddesinde, kent konseyinin kent yaşamında 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma ilkesini hayata geçirmeye çalışacağı belirtilmiştir. 

• Kanunun belediye hizmetlerine gönüllü katılımı düzenleyen 77. maddesinde ise, belediyenin 
sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve yardım hizmetleriyle, yaşlılara, kadın ve çocuklara, 
özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında, beldede dayanışma ve 
katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü 
kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayacakları vurgulanmıştır.” 

 Konuyu büyükşehirler açısından ele alacak olursak 2012 yılında kabul edilen ve 2014 yılı yerel yönetim 
seçimlerinden sonra yürürlüğe giren 6360 sayılı kanun metropolitan alanlarda sadece iki belediyenin 
görevli olmasını öngörmektedir. Buna göre artık büyükşehir alanlarında sosyal sorumluluk alacak olan 
yerel birimler, büyükşehir belediyesi ve büyükşehir ilçe belediyesidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu’nun 7. maddesine göre belediyenin sosyal içerikli görevleri aşağıda sayılmıştır (5216 sayılı 
kanun/7): 

• Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, 
hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, 
yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek 
ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt 
içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye 
meclis kararıyla ödül vermek. 

• Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak 
ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. 

• Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, 
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. 

• Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, 
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, 
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, 
işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek 
liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. 
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4. Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Manisa Büyükşehir Belediyesi Uygulaması 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ege Bölgesinde İzmir’den sonra 1.4 Milyon'luk toplam Nüfusuyla 2. 
Büyük şehirdir. Manisa Büyükşehir Belediyesi; Kula, Yunusemre, Kırkağaç, Akhisar, Selendi, Alaşehir, 
Gördes, Salihli, Köprübaşı, Şehzadeler, Ahmetli, Soma, Gölmarmara, Saruhanlı, Sarıgöl, Turgutlu ve 
Demirciyle 14 ilçeden oluşmaktadır. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimle fiilen Manisa, 13. 
Büyükşehir olmuştur. 

Her kentte yan yana yaşayan, ancak birbirinden kopuk; kentin bir yüzünde alabildiğinde refah 
içerisinde yaşayanlar, diğer yüzünde büyük bir bölümü işsiz, çocuklarının oynayacak oyun alanı bile 
olmayan, eğitim olanakları sınırlı, birçok kavrama yabancı olanlar; bir tarafta su gibi para harcayan ve 
ekonomik durumu iyi olanlar, diğer tarafta çocuğuna okul elbisesi alamayan ve harçlık veremeyenlerin, 
gelecekten umudu olmayanların umut olmak açısından sosyal belediyecilik ile aradaki uçurumu en aza 
indirme amaçlanır.(Es,2007:45) 

Tamamlamış olduğu projeleri 7 farklı çalışmada gruplandırarak; bazı örnekleri: 

• Bebek ve Çocuklara Yönelik Çalışmalar, 

• Gençlere Yönelik Çalışmalar, 

• Kadınlara Yönelik Çalışmalar, 

• Engellilere Yönelik Çalışmalar, 

• Yaşlılara Yönelik Çalışmalar, 

• Yoksullara Yönelik Çalışmalar, 

• Kültürel Çalışmalar yer almıştır. 
4.1. Bebek ve Çocuklara Yönelik Çalışmalar 

Manisa Büyükşehir Belediyesi bebek ve çocuklara yönelik olarak yapmış olduğu 3 çalışması 
bulunmaktadır. 

4.1.1. Hoş Geldin Bebek Projesi 

Manisa Büyükşehir Belediyesinin bilinçli anneler ve sağlıklı bebekler hedefiyle başlattığı ‘Hoş Geldin 
Bebek Projesi’ yapılmaktadır. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından yürütülen bu hizmet ile 
annelere bebek bakımı konusunda bilgiler verilmektedir. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tarafından sürdürülen proje ile yeni doğmuş bebekler ve 
anneleri evde ziyaret edilerek anne sağlığı ve bebek bakımı konusunda aileler bilgilendirmekte hem de 
anne ve bebekler için rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirilmektedir 

Ayrıca bebeklerin bakımında yanlış yapılan uygulamalar hakkında düzeltici bilgiler anlatılmaktadır. 
Proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ziyaret 
edilen ailelere bebek battaniyesi, bebek çantası, zıbın takımı, havlu bornoz seti, biberon, dijital ateş ölçer, 
bebek bezi, pişik kremi, ıslak mendil ve şampuandan oluşan yardımlar yapılmaktadır. 

4.1.2. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri 

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan Çocuk Kültür ve 
Sanat Merkezlerinde öğrenim gören minikler için olmaktadır. 

İl genelinde bulunan 18 adet Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuklara 11 farklı branşta eğitim 
verilmektedir.  4-12 yaş arası çocuklar için matematik, Türkçe, İngilizce, mental aritmetik, okul öncesi, 
resim, gitar, keman, bale ve ritmik jimnastik, satranç, halk oyunları gibi 11 branşta eğitim verilmektedir. 
Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal etkinliklerle de göz dolduran Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, 
farkındalık oluşturmak için genç beyinlere önemli bilgiler vermektedir. 

Çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla il genelinde Çocuk Kültür ve Sanat 
Merkezleri’ni hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, burada öğrenim gören miniklerin fiziksel, 
zihinsel ve ruhsal gelişimlerine pozitif katkı sağlamak amacıyla ortaya koyduğu etkinliklerle de göz 
doldurmaktadır. 
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4.1.3. Çocuk Trafik Eğitim Parkı 

Trafik kurallarını genç nesillere aşılamak amacıyla Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi’nde yapılan Çocuk 
Trafik Eğitim Parkı, 20 Şubat 2014 tarihinde Manisalıların hizmetine sunuldu.6 bin metrekare alan 
üzerine kurulmuş olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Ege Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 

4.2. Gençlere Yönelik Çalışmalar 

Farklı birimlerde çoğu zaman tekraren yapılan sosyal hizmetler; kaynak ve personel israfına neden 
olmaktadır. Bu sebeple hizmetlerde etkinlik ve verimlilik oluşturmak amacıyla bazı işler ya belediyelere 
devredilmeli ya da belediyelerden alınmalıdır. Hizmet sunulacak alan netleştirilerek bu alanda 
yoğunlaşmaya imkan sağlanmalıdır.(Çöpoğlu,2017:84) 

Halk eğitim merkezleri ile meslek ve sanat eğitimi kurslarının aynı hizmeti veren iki kurum haline 
geldiği için bu alana yönelik yoğun çalışmalar yürütülmektedir. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi gençlere yönelik yürütmüş olduğu 3 çalışması bulunmaktadır. 

4.2.1. Mabem 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri alanlarında uzman öğretmen kadrosu ile il genelinde 
yaklaşık 7 bin öğrenciye liselere ve üniversitelere hazırlık kursu vermektedir.Eğitimde fırsat eşitliği 
sağlayabilmek amacıyla yapılmaktadır. 

4.2.2. Atatürk Gençlik Merkezi 

Mart-2013 tarihinden itibaren gençlik merkezinde gençlerin, kadınların faydalanabileceği birçok 
faaliyet yapılmaktadır.  

Mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait, 2.980m2’lik alanda inşa edilen toplam 3.615m2 lik 
kapalı alanı bulunan yapıda; yönetim binası, dans salonu, spor salonu, sergi holleri ve sergi salonu, 
kafeteryası, 6 adet eğitim atölyesi, amfi tiyatrosu, seminer salonu, çok amaçlı salon, 3 adet çatı bahçesi, 
24 adet müzik ve eğitim sınıfları, 140 kişilik konferans salonu ve toplantı salonu yer almaktadır. Ayrıca 
2.015m2’lik açık alan da gençlerin sosyal aktiviteleri ve yeşil alan için ayrılmıştır. 

4.2.3. Masmek 

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASMEK kurslarında çeşitli alanlarda eğitim almalarını sağlamaktadır. 

Manisa Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde açılan, Gençlik Merkezi ile Manisa Sanat ve Meslek 
Edindirme Kursları 15 ile 35 yaş arası kayıt alan MAGEM’de, bilgisayar kullanımı, hızlı klavye 
kullanımı (f klavye), bilgisayarlı muhasebe (netsis), bilgisayar destekli çizim (autocat), İngilizce, 
diksiyon eğitimi, fotoğrafçılık, step-aerobik-pilates, bağlama-gitar-keman-ney ve ücretsiz Harmandalı 
branşlarında eğitim vermektedir.  

15 yaş üzeri kayıt alan MASMEK kurslarında ise dekoratif ev aksesuarları, hazır gereçlerle takı yapımı, 
yağlı boya resim, telkari (gümüş takı işleme), kuyumculuk, gümüş kazaz örücülüğü, mozaik sanatı, 
ahşap boyama, üç boyutlu şekil, tezhip sanatı, vitray cam boyama ve çini boyama kursları 
verilmektedir. Gerek el becerisi gerekse bilim ve teknoloji, sanat ve kültürden hoşlanan herkes için farklı 
alanlarda eğitim veren MASMEK ve MAGEM kurslarından yararlanmaktadırlar. 

4.3. Kadınlara Yönelik Çalışmalar 

Kamu tarafından sunulan hizmetleri genel ve özelleşmiş belirli gruplara yönelik hizmetler olarak 
sınıflandırmak mümkündür. Genel hizmetler tüm vatandaşlara sunulan ve sunulması öngörülen 
altyapı, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim vb. olarak sıralanabilir. Genel hizmetlerin tüm vatandaşlara 
sunulması bu hizmetlerden herkesin eşit bir biçimde yararlandığı anlamına gelmemektedir. Bu 
hizmetler de cinsiyet odaklı eşitsizliklerden payını almaktadır. Belirlenmiş gruplara yönelik hizmetler 
ise şu veya bu biçimde dezavantajlı konumda olan gruplara destek vermek için oluşturulmuş hizmetler 
olarak tanımlanabilir. Kadınlar söz konusu olduğunda sığınma evleri, toplum ve kadın danışma 
merkezleri örnek olarak verilebilir.(Demirdirek, Şener,2014:29) 

Manisa Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik yürütmüş olduğu 2 çalışması bulunmaktadır. 
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4.3.1. Kadın ve Aile Danışma Merkezi  

Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve 
sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve 
rehabilite edici hizmetler veren kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar tüm aileyi hedeflese 
de Aile Danışma Merkezleri en çok kadınların yararlandığı ve bilgilendiği yerlerdir. (Demirdirek, 
Şener,2014:30) 

Kadınların toplumun oluşması ve şekillenmesindeki rolü ve önemi büyüktür. Manisa Büyükşehir 
Belediyesi, kadınlara yönelik bilgilendirici ve eğitici uygulamalar ile kadınların sağlığı ve hakları 
üzerine yoğunlaşan yeni bir programın yürütülmesini sağlamıştır. 

Kadın ve Aile Danışma Merkezi tarafından hazırlanan 13 haftalık yürütülen programda kadınlar 
birbirinden farklı konularda eğitim almaktadır. 

Program kapsamında; üreme organları ve işlevleri, temizlik-beslenme, güvenli annelik, doğurganlığın 
düzenlenmesi, üreme sağlığını koruyucu davranışlar, cinsellik, iletişim, haklar, çocuklar ve ergenler, 
genel sağlığı koruyucu davranışlar konuları yer almaktadır.  

Kurs sonunda eğitim alan kişilere Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından katılım sertifikaları 
verilmektedir. 

4.3.2. Hanımeli Pazarı 

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi; Hanımeli Çalışma grubu 
tarafından yürütülen, ihtiyaç sahibi, üreten kadınların ürünlerini sergileme fırsatı bulmaktadır. 

Hanımeli Pazarı’nda kadınların el emeklerini satarak, kendi ev ekonomilerine destek olmalarını 
sağlamaktadır. 

4.4. Engellilere Yönelik Çalışmalar 

Manisa Büyükşehir Belediyesi engellilere yönelik yürütmüş olduğu 2 çalışması bulunmaktadır. 

4.4.1. Akülü Sandalye Yardımı 

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında engelli vatandaşlara yönelik 
projeler kapsamında,  il genelindeki engelli vatandaşların günlük yaşamlarına kimseden ihtiyaç 
duymadan devam edebilmeleri amacıyla akülü tekerlekli sandalye projesini yürütmüştür. 

Manisa büyükşehir belediyesi il merkezindeki ilçeler ile Manisa ilindeki ilçelerde yaşayan ihtiyaç 
sahiplerine engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye yardımında bulunmaktadır. 

4.4.2. Engelsiz Yaşam Parkı 

Engelli çocukların rahatlıkla kullanımı için yapılan parkta engelli çocukların da her çocuk gibi keyifli 
vakit geçirebileceği, engelli vatandaşlarımızın fiziki ve sosyal engellere takılmadan, huzurlu ve mutlu 
yaşadığı bir kent yaratmak amacını taşımaktadır.  

Bu amaca yönelik olarak parkta engelli çocukların toplum tarafından ve özellikle diğer çocuklar 
tarafından soyutlanmadan bir arada vakit geçirebileceği mekanlar oluşturulmuştur. 

4.5. Yaşlılara Yönelik Çalışmalar 

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediye yönetimi, çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, 
engellilere ve risk gruplarına yönelik çeşitli sosyal hizmetler sunmaktadır.(Çelik,2014:7) 

Manisa Büyükşehir Belediyesi yaşlılara yönelik yürüttüğü 2 çalışması bulunmaktadır. 

4.5.1. Evde Bakım Hizmeti 

Evde bakım hizmeti, kişinin sağlık sorunu nedeniyle hastanede yatması gerekmediğinde uygun 
koşullar sağlanarak, sağlık eğitimlerinin, hastalıkların önlenmesinin, önlenemiyorsa erken dönemde 
tanı, tedavi ve rehabilitasyonun profesyonel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından hastanın evinde 
gerçekleştirilmesidir. 
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Evde Bakım; bakım konusunda eğitim almış sağlık personellerinin (doktor, hemşire, sağlık memuru, 
fizyoterapist, psikolog v.s.) önceden hastane ortamında yaptıkları kronik hastalıkların izlem ve tedavisi, 
fizik tedavi, konuşma terapileri ve solunum terapileri, özel ilaç uygulamaları, total parenteral beslenme 
gibi işlemleri bireyin kendi evinde uyguladıkları düzenli bakım programıdır. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla sorumluluk alanı olan il genelinde sosyal 
sorumluluk projelerinden bir tanesi olan ‘Evde Bakım Hizmetleri’ kapsamında projesini yürütmektedir. 

Bu amaçla birçok sağlık personeli, diyetisyen, kadın-erkek kuaförü, temizlik görevlisi, psikologlardan 
oluşan uzman ekipler ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren ‘Evde Bakım Hizmetleri’ projesine 
destek vermektedir. 

4.5.2. Huzurevi ve Alzheimer Gündüz Bakım Evi 

Yaşlılık döneminde yaşanan en önemli sosyal sorunlardan birisi yaşlıların bakımıdır. Her ne kadar 65 
yaş ve üzerindeki her yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olmasa da hastalanma riski ve fiziksel 
yetersizlikleri nedeniyle yardıma ihtiyaç duyma olasılığı artmaktadır. Bu dönemde görülen fonksiyonel 
ve fiziksel yetersizlikler nedeniyle yaşlı bireyler ve aileleri toplumsal bakım alternatifleri arasından 
birini seçme ile karşı karşıya kalmaktadır. Birlikte yaşamaktan çıkan problemler ve modern hayatın 
doğal sonucu olarak yaşlılık probleminin de çözümünde profesyonel yardım gerektiği açıktır.  

Manisa Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda yaşlılara yönelik olarak, yaklaşık 7.355 metrekarelik alanda  
216 yatak kapasiteli 108 oda olarak tasarlanmış, tüm yaşlıların kendilerini ev ortamında hissedebileceği, 
günlük ihtiyaçlarını  karşılayabildikleri, aynı zamanda sosyalleşebilecekleri alanlara sahip mekanlar 
yapmıştır. Bunun yanında Alzheimer hastalarının günlük bakım ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
gündüz bakım evi de proje kapsamında gerçekleşmektedir. Böylece yaşlılara yönelik hizmetlerin 
yanında Alzheimer lı hastalar ile hasta sahiplerinin sosyalleşmesi ve günlük ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri ortamlar gerçekleştirilmiştir. 

4.6. Yoksullara Yönelik Çalışmalar 

Belediyeler tarafından farklı ihtiyaç sahiplerine ara sıra belirli temel esaslar çerçevesinde sistemli ve 
dönemsel olarak yapılan bedelsiz ayni ve nakdi yardımlardır. Halkın vergileriyle finanse edilen 
kamusal sosyal yardımlar, toplumsal dayanışmaya katkı sağlayabileceği gibi muhtaçlar açısından da 
bir sosyal haktır. 

Sosyal yardımlarda, herhangi bir geliri olmayan bireylerin veya ailelerin muhtaçlık durumu ortadan 
kalkıncaya kadar onların korunması ve gelir güvencelerinin sağlanması amaçlanır.(Çelik,2014:8) 

Bu amaçla Manisa Büyükşehir Belediyesi yoksullara yönelik yürütmüş olduğu 1 çalışması 
bulunmaktadır. 

4.6.1. Gıda Bankası 

Üretici, satıcı veya hizmet sunanların elinde bulunan ancak son kullanım tarihinin yaklaşması, 
paketleme hatası, üretim, ihracat veya ihtiyaç fazlası gibi nedenlerle değerini kaybeden ve çöpe gitme 
ihtimali bulunan malların ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırılmasını amaçlayan bir sistemdir.1967 yılında 
çok küçük bir organizasyon olarak Amerika Birleşik Devletlerinde başlamıştır. Türkiye’ de ise 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nda belediyelerin görevleri sayılırken bu kavrama belli bir çerçeve çizmiştir. Söz 
konusu kanunda Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyelerin kadınlar ve çocuklar 
için koruma evleri açması, sağlıkla ilgili her türlü tesisin açılması ve Gıda Bankacılığı da yer 
almıştır.(Kar,2007:28) 

Bu amaca yönelik olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde hayata geçirilen gıda 
bankalarıyla dar gelirli vatandaşların ihtiyacı giderilmektedir. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında şehir merkezinde açılan Gıda Bankası, 2016 
yılından itibaren tüm ilçelerde vatandaşların hizmetine sunuldu. 35 kalem malzeme ve ayakkabı temin 
edilebilen gıda bankalarından tam olarak 7 bin 842 hane faydalanmıştır. 

4.7. Kültürel Çalışmalar 
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Kültürel değerler,  kentin görünüm ve yapısının yeni ayırt edici nitelikleridir. Yeni kazandırılan yerlerin 
hem bölgeleri güzelleştirme hem de toplumun ortak kullanım bilincini iyileştirilmesine katkı 
sağlayabilir.  

Dezavantajlı gruplar içinde bulunan yoksullara yapılan yardımla sosyal belediyeciliği sınırlandırmak 
eksik bir anlayıştır. Çünkü sosyal harcamaların içinde sportif ve kültürel faaliyetler bulunur. Sosyal 
harcamaların çeşitleri, belediye yönetiminin görüşüne ve belediyenin ekonomik gelişmişlik düzeyine 
göre değişir. Belediyelerin, sosyal harcamaya bakış açılarının farklılık arz etmesi, yapılan harcamaların 
boyutunu doğrudan etkiler. Çoğu belediyede yapılan kültürel faaliyetler (etkinlik salonları, panel, 
konferans vb.) sosyal harcama kabul edilir.(Çelik,2014:7) 

Manisa Büyükşehir Belediyesi kültürel çalışmalara yönelik yürütmüş olduğu 2 çalışma bulunmaktadır. 

4.7.1. Çok Amaçlı Etkinlik Salonları 

Manisa Büyükşehir Belediyesi, belde ve köylerden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerine 
vatandaşımızın kullanımı için Çok Amaçlı Etkinlik Salonları yapıyor. Bu salonlarda vatandaşlarımızın 
taziye, mevlit, düğün, asker uğurlama, yöresel kutlama programları gibi etkinlikleri yapabilmeleri için 
İl genelinde toplam 19 adet düğün salonu yapılmıştır. 

4.7.2. Manisa Kafe 

İl genelinde başlattığı hizmetlerle Manisa’nın çehresini değiştirmeye yönelik projelerden bir tanesi de 
Büyükşehir Belediyesi vatandaşların vakit geçirebilecekleri alanların sayısını artırmak amacı ile 
vatandaşların sosyalleşmeleri kapsamında ‘Manisa Kafe’ adıyla restore ettiği dükkan, Manisalıların 
hizmetine sunulmaktadır. 

5. SONUÇ 

Sosyal belediyecilik; merkezi yönetimin sosyal devlet anlayışının bir devamı olarak yerel düzeyde 
belediyeler tarafından uygulanan politikalar bütünüdür.  Belediyeler uyguladıkları yerel hizmet 
politikalarına ek olarak kentte yaşayanların yaşam kalitesini yükseltecek ve yaşamlarını kolaylaştıracak 
sosyal politikalarla yoksulluğun ve yoksunluğun giderilmesine yönelik hizmetler sunmaktadır.  

 Halka en yakın yönetim birimi olan belediyeler halkın ihtiyaç ve taleplerine daha duyarlı hizmet 
birimleri olmak durumundadırlar. Halkın devamlı değişen ve çeşitlenen ihtiyaç ve taleplerine duyarsız 
kalamayan belediyeler kendi organizasyonlarını ve belediyenin sahip olduğu kaynakları bu yönde 
seferber etmeye başlamışlardır. Değişen ve çeşitlenen ihtiyaç ve talepler sosyal belediyecilik alanında 
belediyelerin de bu alanda kendilerini geliştirerek sosyal konut, sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal 
danışmanlık, istihdam, yoksulluğun giderilmesi, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması gibi değişik 
sosyal alanlarda artarak devam eden çalışmaları göze çarpmaktadır.  

Özellikle belediyeler dezavantajlı kesimlere yönelik hazırladıkları projeler ve programlarla yürüttükleri 
sosyal belediyecilik ile çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engellilere, işsizlere ve birçok risk 
gruplarına yönelik hizmetler sunmaktadır. Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak yürütülen 
politikalar sonucunda belediyelerin sundukları hizmet çeşidinde ve miktarında gözle görülür önemli 
artışlar olmuştur.  

Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik politikalarının gereği olarak bu alanda önemli 
çalışmalara yapmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediyesi bebek ve çocuklara, gençlere, kadınlara, 
engellilere, yaşlılara, yoksullara ve hastalara yönelik yapmış olduğu sosyo-ekonomik yardım ve 
faaliyetlerle sosyal belediyecilik alanında dezavantajlı kesimlere katkı sağlamaktadır. Yerel 
yönetimlerin özellikle büyükşehir belediyeleri elindeki kaynakları kullanırken, sosyal belediyecilik 
faaliyetlerini belde sakinleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile işbirliği içinde uzman personeli 
ile yerel katılımı sağlayarak gerçekleştirmelidirler. 
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BİLDİRİ NO 182: YAŞAM BOYU ÖĞRENME İLE İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAVRAMLARI İÇEREN TEZLERİN İNCELENMESİ 

Gülenaz SELÇUK179; Yunus Emre KELEŞ180; Gamze GEDİK181 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü 
tezleri incelemektir. Nitel araştırma yöntemi benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri 
doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. 
Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. 
Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez tarama merkezinde yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen 
kavramları içeren 30 tane lisansüstü teze ulaşılmıştır. Belirlenen sınırlılıklarda erişilen 30 tane lisansüstü 
tezin 6 tanesi doktora ve 24 tanesi de yüksek lisans tezidir. Ulaşılan tezleri incelemek üzere 
araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına yönelik bir “Tez İnceleme Formu” geliştirilmiştir. Bu 
bağlamda 2007-2018 yılları arasında yazılan ve yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları 
içeren lisansüstü tezler bağlı bulundukları enstitülere, yıllara, yapıldığı üniversitelere, ilişkilendirilen 
kavramlara, hedef kitlelerine, kullandıkları veri toplama araçlarına, araştırma yöntemlerine, tez 
türlerine, yazım dillerine, sayfa sayılarına ve anahtar kelimelerine göre incelenmiştir. Bulgular önce 
frekans (f) ve yüzdeleriyle (%) tablolaştırılmış ardından grafikler üzerinde gösterilmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre en fazla tez 2017 (10) yılında tamamlanmıştır. Bartın Üniversitesi (7) yaşam boyu 
öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü tez sayılarıyla Türkiye üniversiteleri içinde ilk 
sırada yer almaktadır. Yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü tez 
konularının her tezde farklılık gösterdiği saptanmıştır. Tezlerde çoğunlukla nicel araştırma yöntemleri 
(22) kullanılmıştır. Nicel çalışmaları karma yöntemin kullanıldığı araştırmalar (6) takip etmektedir. 
Ayrıca veri toplama aracı olarak en çok ölçek (17) kullanılırken anket (8) ve doküman incelemesi (5) de 
tercih edilmiştir. Lisansüstü tezlerin sayfa aralığı genellikle 80-160 (20) arasındadır. Araştırmalarda 
çalışma grubu olarak dokümanlar (7) ilk sırada yer almaktadır. Tezlerin tamamında yazım dili olarak 
Türkçe kullanılmıştır. Tamamlanan tez sayılarıyla Eğitim Bilimleri Enstitüsü (20) ilk sırada yer 
almaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Yaşam Boyu Öğrenme, Lisansüstü Tezler, Kavramlar. 

Jel Kodları  : I 23. 

 

1. Giriş  

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu 
bağlamda bireyler çeşitli kurs ve sertifika programlarına katılarak kendilerini sürekli geliştirebilecekleri 
yollar aramaktadır. Küreselleşen dünyada ülkelerin varlıklarını devam ettirebilmek adına  yaşam boyu 
öğrenen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.Yaşam boyu öğrenme, zaman ve mekandan kısıtlama söz 
konusu olmayıp öğrenme isteğinin ön planda olmasıdır (Coşkun Diker & Demirel, 2012). Ayrıca yaşam 
boyu öğrenme, bireylerin sahip oldukları mesleki alanlarda yeterli düzeyde verim elde edebilmeleri 
için dikkat edilmesi gerekli olan etkili bir yaklaşımdır (Uzunboylu & Hürsen, 2011). Yaşam boyu eğitim 
üç temel amaca hizmet etmektedir. Bunlar, bireylerin kişisel gelişimini desteklemek, toplumsal 
bütünleşmeyi gerçekleştirmek ve ekonomik büyümeyi sağlamaktır (Selçuk & Uzunboylu , 2016, s. 278-
279). Yaşam boyu öğrenme, öğrenme ve eğitimin gerçekleştiği bütün alanlarda işbirliğine gidilmesini 
sağlayarak öğrenmenin yaşam boyunca süreklilik bilincini bireylerde oluşturmak, bu doğrultuda 
kendini yenileyen ve geliştiren bireylerden aktif ve katılımcı vatandaşlar yetiştirmek amacındadır 
(Güler, 2004). Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geleneksel eğitimden farklı yönler barındırmaktadır. 
Yaşam boyu öğrenmenin özünü oluşturan değerler öğrenme, keşfetme ve hizmet etmedir. (Toprak & 
Erdoğan, 2012).  
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“Yaşam boyu öğrenme anahtar yeterlikleri; “anadilde iletişim”, “yabancı dilde iletişim”, “matematiksel 
yeterlik, fen ve teknolojide yeterlik”, “dijital yeterlik”, “öğrenmeyi öğrenme”, “sosyal ve vatandaşlık 
yeterlikleri”, “inisiyatif alma ve girişimcilik yeterliği” ve “kültürel farkındalık ve ifade etme yeterliği ” 
olmak üzere sekiz ana başlıkta ele alınmaktadır. Bu temel yeterlik alanlarından ilki anadilde iletişimdir. 
Anadilde iletişim; bireyin duygu ve düşüncelerini sözlü veya yazılı bir biçimde açıklayarak bunları 
yorumlaması aynı zamanda sosyo-kültürel ortamlarda (okul, işyeri, ev ve serbest zaman)  bu 
yorumlarını dil aracılığı ile belirtmesi yeteneğidir. İkinci yeterlik alanı olan yabancı dilde iletişim 
yeterliği; insanın duygu, yorum, düşüncelerini yazılı veya yazısız olarak sosyo-kültürel ortamlarda 
yabancı dil aracılığı ile ifade etmesi ve etkileşim kurması olarak ifade edilir. İletişim yeterliklerinin yanı 
sıra günlük yaşamda karşılaşılan sorunların çözülmesi için kullanılan hesaplamalarda toplama, 
çıkarma, çarpma, bölme ve oran bulmadan faydalanma becerisi ise matematiksel-bilimsel-teknolojik 
yeterlik olarak ifade edilmiştir. Dijital yeterlik alanı bilgiye bilgisayarlar tarafından ulaşma bu elde 
edilen bilgilerin değerlendirilmesi, saklanması, üretme, sunma ve bilgileri paylaşma ile internet ağları 
aracılığıyla iletişim kurma ve iletişimlere katılmayı içeren BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) temel 
becerileri ile desteklenir (Avrupa Komisyonu, 2007; Günüç, Odabaşı & Kuzu, 2012). Yaşam boyu 
öğrenme yeterliklerinin bir diğer önemli alt başlığı ise öğrenmeyi öğrenmedir. Öğrenmeyi öğrenme; 
varolan olanaklardan yola çıkarak öğrenme ihtiyaçların ve zamanın farkında olarak öğrenmeyi 
başarmak için tüm engellerle mücadele etme becerisini kapsar. Sosyal vatandaşlığa ait yeterlik; 
bireylerin sosyo-politik kavram ve yapılara dair bilgileri elde etme ve bu bilgiler eşliğinde politik 
hayatın içerisinde demokratik ve aktif bir şekilde yer almasıdır. Girişimcilik, düşüncelerin hayata 
geçirilmesini ifade eder. İnovasyon ve risk almanın yanı sıra amaca veya amaçlara ulaşmak için yol 
haritaları çizmek ve bu haritalardaki adımları uygun bir biçimde yönetme becerisini de içerir. Avrupa 
Birliği temel yeterlik alanlarından sekizincisi ve sonuncusu olan kültürel farkındalık ve ifade etme ise 
tüm sanat dallarını içine alan bu sanatlara dair duygu, görüş ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla 
inovatif bir biçimde aktarılmasının önemi olarak ifade edilmiştir (Avrupa Komisyonu, 2007). 

Yaşam boyu öğrenmenin öneminin ortaya çıktığı bu süreçte Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile 
ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü tezlerin incelenmesi bu açıdan gerekli görülmektedir. Bu 
amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü tezler; 

• Bağlı bulundukları enstitülere, 

• Yıllara, 

• Yapıldığı üniversitelere, 

• Yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramlara, 

• Hedef kitle dağılımına, 

• Temel alınan araştırma modellerine, 

• Veri toplama araçlarına, 

• Türlerine, 

• Sayfa sayısına, 

• Yazım diline, 
göre nasıl bir dağılım göstermektedir?’ 
 

3.YÖNTEM 

Çalışmanın bubölümünde araştırmanın modeli, evren-örneklemi, veri toplama aracı ve verilerin 
analizine yer verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Çalışma, nitel bir araştırma olup veriler doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmanın 
örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. 
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3.2. Evren ve Örneklem 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez tarama merkezinde 30 tane yaşam boyu öğrenme ile 
ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü teze ulaşılmıştır. 30 lisansüstü tezden 24 tanesi yüksek 
lisans, 6 tanesi doktora tezidir.  

3.3. Veri Toplama Aracı 

Ulaşılan tezleri incelemek üzere araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına yönelik bir “Tez İnceleme 
Formu” geliştirilmiştir. Bu bağlamda 2007-2018 yılları arasında gerçekleşen ve yaşam boyu öğrenme ile 
ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü tezler çeşitli açılardan gruplandırılmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada veriler nitel araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi 
yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Doküman incelemesinde öncelikle YÖK Ulusal Tez Merkezi veri 
tabanında “yaşam boyu öğrenme” tarama terimi seçeneği sınırlılıklarında arşivlenen yüksek lisans ve 
doktora tezlerinin listesi çıktı olarak alınmıştır. Bu tezlerden yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen 
kavramları içeren tezler seçilerek araştırmacılar tarafından hazırlanan tez inceleme formuna işlenmiştir. 
Tezlerin ayrıntılı bilgilerine YÖK Ulusal Tez Merkezi web sitesinden ‘pdf’ formatında indirilerek 
ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, nitel araştırmalarda kullanılan veri analiz türlerinden 
içerik analizi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek 
kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır.  İçerik analiz tekniği doğrudan gözlemleyemediğimiz çalışmalarda 
sistematik ve objektif bir çıkarım yapmamızı sağlayan bir yöntemdir. İçerik analizi kapsamında 
verilerin kodlanarak kategorileştirilmesi, temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre 
düzenlenmesi ve tanımlanması, bulguların yorumlanması aşamaları birbirini izlemektedir (Yıldırım & 
Şimşek, 2013). Araştırmada düzenlenen kategorilere göre veriler yüzde ve frekansları hesaplanarak 
analiz edilmiştir. 

4. BULGULAR 

Bu bölümde yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü tezlerinin Türkiye’de 
ne durumda olduğuna dair bulgulara yer verilmiştir. 2007-2018 yılları arasında tamamlanan yaşam 
boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren tezlerden erişime açık olan tüm lisansüstü tezler 
çeşitli açılardan gruplandırılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan tez inceleme formu göz önüne 
alınarak veriler frekans ve yüzdeleriyle tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

4.1.Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Enstitülere Göre Dağılımı ile İlgili Bulgular 

Çalışmanın alt problemlerinin ilki ‘Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin enstitülere göre dağılımı nasıldır?’ şeklinde belirlenmiştir. İncelenen 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin enstitülere göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Enstitülere Göre Tez Dağılımı 

Enstitü f % 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 20 % 66.66 

Fen Bilimleri Enstitüsü 1 % 3.33 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 % 6.67 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 7 % 23.34 

Toplam 30 100 

Tablo 1 incelendiğinde, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen 
kavramları içeren 2007-2018 yılları arasındaki tezlerin 20 tanesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, 7 tanesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 2 tanesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ve 1 tanesi de Fen Bilimleri 
Enstitüsü’nde tamamlanmıştır. Belirlenen sınırlıklarda en çok lisansüstü tezin Eğitim Bilimleri 
Enstitüsünde tamamlandığı görülmektedir. Öte yandan diğer enstitülerde de yaşam boyu öğrenme ile 
ilişkilendirilen kavramları içeren çalışmaların yapıldığı da saptanmıştır. 
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4.2.Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı ile İlgili Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi ‘Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren yüksek 
lisans ve doktora tezlerinin yıllara göre dağılımı nasıldır?’ şeklinde belirtilmiştir. İncelenen yüksek lisans ve 
doktora tezlerinin yıllara göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Yıllara Göre Tez Dağılımı 

Yıl f % 

2018 2 % 6.67 

2017 10 % 33.33 

2016 4 % 13.34 

2015 3 % 10 

2014 3 % 10 

2012 2 % 6.67 

2011 1 % 3.33 

2010 1 % 3.33 

2009 1 % 3.33 

2008 2 % 6.67 

2007 1 % 3.33 

Toplam 30 100 

Tablo 2 incelendiğinde, en çok 2017 (10) yılında tez tamamlanmış olup bunu sırasıyla 2016 (4), 2015 (3), 
2014 (3) yılları izlemiştir. 2014 yılından itibaren artan bir şekilde yaşam boyu öğrenmenin farklı 
kavramlarla ilişkilendirilerek çalışıldığı görülmektedir. Bu da yaşam boyu öğrenmenin Türkiye’de son 
yıllarda önemli bir  araştırma konusu olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

4.3.Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Üniversitelere Göre Dağılımı ile İlgili Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi ‘Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin üniversitelere göre dağılımı nasıldır?’  şeklinde belirtilmiştir.  İncelenen 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin üniversitelere göre dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3: Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 

Üniversite f % Üniversite f % 

Ankara Üniversitesi 4 % 13.33 Amasya Üniversitesi 3 % 10 

Hacettepe Üniversitesi 2 % 6.66 
Çanakkale On Sekiz Mart 
Üniversitesi 

1 % 3.33 

Bartın Üniversitesi 7 % 23.33 Cumhuriyet Üniversitesi 1 % 3.33 

Yakın Doğu Üniversitesi 1 % 3.33 Pamukkale Üniversitesi 1 % 3.33 

Sakarya Üniversitesi 3 % 10 
On Dokuz Mayıs  
Üniversitesi 

1 % 3.33 

Marmara Üniversitesi 3 % 10 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

1 % 3.33 

İstanbul Sebahattin Zaim 
Üniversitesi 

1 % 3.33 İstanbul Üniversitesi 1 % 3.33 

Toplam 30    %100 

Tablo 3 incelendiğinde, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen 
kavramlar sınırlılıklarında arşivlenen yüksek lisans ve doktora tezlerinin en fazla Bartın Üniversitesi 
(7)’nde tamamlanmış olduğu görülmektedir. Bartın Üniversitesini sırasıyla Ankara (5), Sakarya (3), 
Marmara (3) ve Amasya (3) Üniversiteleri takip etmektedir.  
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4.4.Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İlişkilendirilen Kavramlara Göre Dağılımı 

Araştırmanın dördüncü alt problemi ‘Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin dağılımı nasıldır?’  şeklinde olmuştur. İncelenen yüksek lisans ve doktora 
tezlerinin ilişkilendirilen kavramlara göre dağılımı Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: İlişkilendirilen Kavramlara Ait Bulgular 

İlişkilendirilen Kavram f % İlişkilendirilen Kavram f % 

Avrupa Birliği Resmi Belgeleri 1 % 3,33 Yoksulluk 1 % 3,33 

Öğrenme Tercihi Değerlendirme 1 % 3,33 
Ceza İnfaz Kurumlarında Eğitim 
Faaliyetleri 

1 % 3,33 

Yaşlılık Dönemine İlişkin Algı 1 % 3,33 Özerk Öğrenme 1 % 3,33 

Bilgi Okuryazarlığı Becerileri 1 % 3,33 Mesleki Öz Yeterlik İnançları 1 % 3,33 

Kamu Spot Göstergeleri 1 % 3,33 Teknoloji Bağımlılığı 1 % 3,33 

Özyeterlik İnancı 1 % 3,33 Bireysel Yenilikçilik 1 % 3,33 

Tarihi Diziler 1 % 3,33 Kurum Desteği 1 % 3,33 

İletişim Memnuniyet Düzeyleri 1 % 3,33 
Açık Ders Malzemeleri 
Platformları 

1 % 3,33 

Yerel Gazeteler 1 % 3,33 Eğitim Teknolojisi Özyeterliği 1 % 3,33 

İş Değerleri 1 % 3,33 Mesleki Gelişim 1 % 3,33 

Problem Çözme Becerileri 1 % 3,33 İnteraktif E-Atölye Mödülü 1 % 3,33 

Mental Aritmetik Eğitimi 1 % 3,33 İngilizce Ders Kitapları 1 % 3,33 

Teknoloji Liderliği Yeterliliği 1 % 3,33 Yetişkin Eğitimi Politikaları 1 % 3,33 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi 1 % 3,33 Halk Kütüphaneleri 1 % 3,33 

Yönetsel Etkililikler 1 % 3,33 Pısa 2006 Sonuçları 1 % 3,33 

Toplam 30 % 3,33 

Tablo 4’e göre, Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramlar çerçevesinde yapılan 
yüksek lisans ve doktora tezlerinde yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramların oldukça 
zengin olduğu görülmektedir. Araştırmacılar yaşam boyu öğrenmeyi genel hatlarıyla ele almışlar ve 
aynı kavramlar üzerinde yoğunlaşmayıp farklı alanlarla çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.  

4.5.Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Hedef Kitle Dağılımına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın beşinci alt problemi ‘Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren yüksek 
lisans ve doktora tezlerinin hedef kitlesine göre dağılımı nasıldır?’ şeklinde belirlenmiştir. İncelenen yüksek 
lisans ve doktora tezlerinin hedef kitle dağılımı Tablo 5’teyer almaktadır.  
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Tablo 5: Hedef Kitle Dağılımına İlişkin Bulgular 

Hedef Kitle f % 

Dokümanlar 7 % 23.33 

Öğretmen Adayları 5 % 16.66 

Öğretmenler 6 % 20 

Ortaokul Öğrencileri 2 % 6,67 

Orta Yaş-Yaşlı Bireyler 1 % 3,33 

Lisans Öğrencileri 3 % 10 

Yönetici-Kütüphaneci 1 % 3,33 

Yönetici-Öğretim Elemanı-Kursiyer 1 % 3,33 

Mimar 1 % 3,33 

Müdürler 1 % 3,33 

SYD Vakfından Yardım Alan Kadınları 1 % 3,33 

Mahkumlar 1 % 3,33 

Toplam 30 100 

Tablo 5 incelendiğinde, hedef kitle olarak en çok dokümanlar (7) tercih edilmiştir. Yaşam boyu öğrenme 
kapsam olarak geniş bir kavram olduğundan dokümanların yanında öğretmen, öğretmen adayları, okul 
yöneticileri, mimarlar, mahkumlar, kursiyerler gibi çalışma grupları da görülmektedir.  
Araştırmacıların bazıları bu gruplardan birisi ile çalışırken çoğu farklı gruplarla birlikte çalıştığı 
belirlenmiştir.  

4.6.Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Temel Alınan Araştırma Modellerine Göre Dağılımı İle 
İlgili Bulgular 

Araştırmanın altıncı alt problemi ‘Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren yüksek 
lisans ve doktora tezlerinin araştırma modellerine göre dağılımı nasıldır?’ şeklinde belirlenmiştir. İncelenen 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin araştırma modellerine göre sayısal dağılımı Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6: Araştırma Modellerine Ait Bulgular 

Araştırma Modeli f % 

Nitel 2 % 6,66 

Nicel 22 % 73.33 

Karma Yöntem 6 % 20 

Toplam 30 100 

Tablo 6’ya göre, yüksek lisans ve doktora tezlerinde çoğunlukla nicel araştırma modeli (22) 
kullanılmıştır. Nicel çalışmaları karma çalışmalar (6) takip etmiştir. En az kullanılan modelin nitel 
araştırmalar (2) olduğu belirlenmiştir.  

4.7.Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Kullandıkları Veri Toplama Araçları ile İlgili Bulgular 

Araştırmanın yedinci alt problemi ‘Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır?’  şeklinde belirlenmiştir. 
İncelenen yüksek lisans ve doktora tezlerinin kullandıkları veri toplama araçları Tablo 7’ de 
gösterilmiştir. 

Tablo 7: Kullanılan Veri Toplama Araçlarına Ait Bulgular 
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Veri Aracı f % 

Ölçek 17 % 56.66 

Anket 8 % 26.66 

Doküman İncelemesi 5 % 16.66 

Toplam 30 100 

Tablo 7’ye göre, yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinde kullanılan veri toplama araçlarında en çok 
ölçek (17) kullanıldığı belirlenmiştir. En çok kullanılan veri toplama aracı olan ölçekleri, anket (8) takip 
etmiştir. Kullanılan anket ve ölçeklerin bazılarının araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olduğu 
görülmektedir. 

4.8.Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Türü ile İlgili Bulgular 

Araştırmanın sekizinci alt problemi ‘Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin türlerine göre dağılımı nasıldır?’  şeklinde belirlenmiştir. İncelenen yüksek 
lisans ve doktora tezlerinin türleri Tablo 8’ de gösterilmiştir. 

Tablo 8: Tez Türlerine Ait Dağılımlar 

Tez Türü f % 

Yüksek Lisans 24 % 80 

Doktora 6 % 20 

Toplam 30 100 

Tablo 8’e göre, yapılmış lisansüstü tezlerin türlerine bakıldığında en fazla yüksek lisans (24) düzeyinde 
lisansüstü tezin tamamlandığı görülmektedir. 

4.9.Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Sayfa Sayısına Göre Dağılımı  

Araştırmanın dokuzuncu alt problemi ‘Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin sayfa sayısına göre dağılımı nasıldır?’ şeklinde belirlenmiştir. İncelenen 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin sayfa sayısına ait dağılım Tablo 9’da yer almaktadır.  

Tablo 9: Tezlerin Sayfa Sayısına Ait Bulgular 

Sayfa Sayısı f % 

80-160 20 % 66 

161-240 4 %13.33 

241-320 4 % 13.33 

321-400 1 % 3,33 

401-480 1 % 3,33 

Toplam 30 100 

Tablo 9 incelendiğinde, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen 
kavramlar sınırlılıklarında arşivlenen yüksek lisans ve doktora tezlerinin sayfa aralığı incelendiğinde, 
çoğunlukla 80-160 (20) sayfa aralığında lisansüstü tezlerin tamamlandığı görülmektedir. 

4.9.Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Yazım Diline Göre Dağılımı 

Araştırmanın onuncu alt problemi ‘Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazım diline göre dağılımı nasıldır?’ şeklinde belirlenmiştir. İncelenen 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin sayfa sayısına ait dağılım Tablo 10’da yer almaktadır. 
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Tablo 10: Tezlerin Yazım Diline Ait Bulgular 

Yazım Dili f % 

Türkçe 30 % 100 

Toplam 30 100 

Tablo 10 incelendiğinde YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yaşam boyu öğrenme ile 
ilişkilendirilen kavramlar sınırlılıklarında arşivlenen yüksek lisans ve doktora tezlerinin tamamının 
Türkçe yazıldığı görülmektedir. 

5.SONUÇ 

Üniversiteler bilimsel araştırma yapmak, bilgi üretmek ve yeni buluşların ortaya çıkarılmasına ortam 
sağlamak gibi önemli işlevlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu açıdan üniversitelerdeki lisansüstü eğitim 
çalışmaları, özellikle bilimsel bilgi üretimi açısından büyük önem taşımaktadır. Araştırmamızda 
Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü tezler incelenmiştir. 
Araştırmacılar tarafından geliştirilen tez inceleme formuna göre araştırmanın amacı doğrultusunda 
çeşitli bulgular elde edilmiştir.  

 2007-2018 yılları arasında yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü tezlerin 
24 tanesi yüksek lisans 6 tanesi doktora düzeyinde tamamlanmıştır. En fazla lisansüstü tez 2017 (10) 
yılında tamamlanmıştır. Bartın Üniversitesi (7) yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları 
içeren lisansüstü tez sayılarıyla Türkiye üniversiteleri içinde ilk sırada yer almaktadır. Gerçekleştirilen 
tez çalışmalarında araştırmacılar aynı konulara bağlı kalmayıp yaşam boyu öğrenmeyi farklı 
kavramlarla ilişkilendirerek çalışma yaptıkları görülmektedir. Tezlerde çoğunlukla nicel araştırma 
yöntemleri (22) kullanılmıştır. Ayrıca veri toplama aracı olarak en çok ölçek (17) kullanılırken anket (8) 
ve doküman incelmesi (5) de tercih edilmiştir. Lisansüstü tezlerin sayfa aralığı genellikle 80-160 
(20)arasındaa olup tezlerini tamamı Türkçe gerçekleştirilmiştir. Araştırmalarda hedef kitle olarak 
dokümanlar (7) ilk sırada yer almaktadır. Tamamlanan tez sayılarıyla Eğitim Bilimleri Enstitüsü (20) ilk 
sırada yer almaktadır. Benzer bir çalışma Yenen, Kılınç ve Bulut’un (2016) tarafından  ‘Yaşam Boyu 
Öğrenme ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi’ adıyla 2007-2014 yılları arasında gerçekleştirilen 21 
lisansüstü tez ile yapılmıştır. Bu çalışmada tezlerin araştırma konularına, kullandıkları modellere, 
ölçme araçlarına, örneklem türlerine ve kullanılan istatistiksel tekniklere bakılmıştır. Bu tezlerin 4 tanesi 
doktora 17 tanesi yüksek lisans düzeyindedir. En fazla tezin 2014 yılında tamamlandığı görülmüştür. 
Çalışmamızı destekler nitelikte; en fazla eğitim bilimleri enstitüsünde, ele alınan konunun farklı 
alanlarda geniş yelpazede ele alınması, örneklem çeşitliliği, kullanılan veri toplama aracında en fazla 
ölçek tercih edilmesi gibi bulgular örnek verilebilir.  

Yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren tez çalışmalarının sonuçlarının bir araya 
getirilip meta-analiz yapılması, ilişkilendirilen kavramlar genişletilerek kitap haline getirilmesi, nitel ve 
nicel çalışmaların bir arada kullanıldığı karma desenli çalışmaların sayısının artırılmasının alan yazına 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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BİLDİRİ NO 184: BİR MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYININ 
MATEMATİKSEL MODELLEME ETKİNLİĞİ UYGULMASINA İLİŞKİN 

DENEYİMLERİ  
Aysun Nüket ELÇİ182; Esra BUKOVA GÜZEL183 

Özet 

Bu çalışmada Engin adlı bir matematik öğretmeni adayının gerçekleştirdiği matematiksel modelleme 
etkinliği uygulamasına ilişkin deneyimleri ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Nitel durum çalışması 
desenine dayalı çalışmada veriler toplama süreci Engin’in, Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 
11.sınıfta gerçekleştirdiği “Feribot Problemi” adlı modelleme etkinliği uygulaması boyunca 
gerçekleştirilen görüşme ve günlüklerden derlenmiştir. Görüşmeler modelleme etkinliği 
planlamasından ve uygulamasından sonra olmak üzere iki kez yapılmıştır. Günlükler ise hazırlık süreci 
boyunca, uygulama süresinde ve uygulama sonrasında Engin tarafından yazılmıştır. Verilerin analizi 
içerik analizi ile gerçekleştirilmiş, görüşmeler ve günlükler öğretmen adayının deneyimleri açısından 
kodlanmıştır. Verilerin analizinden planlama, uygulama ve uygulama sonrası aşamalarda çeşitli 
kodları ortaya çıkarmıştır. Araştırmada odağa alınan öğretmen adayının ağırlıklı olarak modelleme 
etkinliklerinin matematik derslerinde uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan güçlükleri ve okullarda 
uygulanmasındaki sıkıntıları yansıttığı görülmüştür. Öğretmen adayının uygulama sonrasında 
öğrencilerin modelleme etkinlikleri uygulamalarına alışkın olmamaları ve uygulamaya ilişkin ön yargılı 
olmaları nedenlerine değinerek derslerde kullanımının uygun olmadığı öncelikle öğrencilerin bu gibi 
uygulamalara hazırlanmalarının sağlanması gerektiği görüşüne sahip olduğu belirlenmiştir. 
Çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak farklı öğretmen adayları, farklı okul türleri ve aynı sınıfa 
gerçekleştirilecek farklı modelleme uygulamaları açısından incelemelerin yapılması önerilmektedir.   

Anahtar Kelimeler : Matematiksel modelleme, Matematik öğretmeni adayı, Modelleme Etkinliği. 

Jel Kodları  : I23. 

 

1. Giriş  

21. yüzyılda öğrencilerin temel matematiksel kavramları anlamaları, günlük yaşam problmelerini 
matematiksel hale dönüştürüp çözüm sürecinde matematiksel yöntemleri kullanmaları ve gerçek 
yaşam problemi bağlamında çözümlerini değerlendirmeleri gibi niteliklere sahip olmaları 
beklenmektedir (Schleicher, 2012). Bu nitelikler göz önüne alındığında matematiksel modelleme ve 
öğretime entegrasyonu ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde de 2006 yılından bu yana öğretim 
programlarında daha ağırlıklı olarak yer verilmeye başlanan matematiksel modellemenin, günümüzde 
hala matematik öğretmenleri tarafından  derslerde kullanılmadığı bilinmektedir. Bunun altında yatan 
nedenlerden bazıları, matematik öğretmenlerinin modellemeyi öğretime entegre edebilmek için 
matematiksel modellemeye ve öğretime entegrasyonuna ilişkin yeterli bilgi ve deneyime sahip 
olmamaları, öğrencilerin ve öğretmenlerin modellemenin gerekliğine yönelik inançları ve belki de ön 
yargılı yaklaşmaları olabilir. Bununla birlikte yenilenen matemaitk öğretmeni yetiştirme 
programlarınında ülke genleinde “Matematiksel Modelleme” dersinin zorunlu olarak alınması gereken 
bir ders olması sevnidirici bir gelişmedir. Böyle bir uygulama matematik öğretmeni adayalarına 
modellemeye ilişkin perspektif kazandırmada ve Borromeo-Ferri ve Blum’un  (2009) modellemeyi 
öğretme bilgisi olarak adlandırdığı matematik öğretmenlerinin  sahip olmaları gereken modelleme 
yeterliklerini kazandırmada etkili olacaktır. Özellikle öğretmen adaylarının matemaitksel modelleme 
uygulamalarını tasarlamaları ve tasarımlarını gerçek sınıf ortamlarında uygulamları onların 
deneyimlerini arttırmak ve güçlüklerini fark ettirmek açısından etkili olacaktır. Bu çalışmada 
matematiksel modelleme ve öğretime entegrasyonu ile ilgili bir ders almış modellemeye ilişkin teorik 
bilgiye sahip bir matematik öğretmeni adayı olan Engin’in gerçekleştirdiği matematiksel modelleme 
etkinliği uygulamasına ilişkin deneyimleri ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.  

                                                        
182 Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Demirci Eğitim Fakültesi, aysunnuketelci@hotmail.com 
183 Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, esra.bukova@gmail.com  
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2. Yöntem 

Çalışmada bir matematik öğretmeni adayının matematiksel modelleme uygulamasına ilişkin 
deneyimleri ayrıntılı olarak incelenmek istendiği için durum çalışması deseninden yararlanılmıştır. 

2.1. Katılımcıar  

Çalışmanın katılımcısı olan Engin, bir devlet üniversitesinin Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda son 
sınıfta öğrenmi görmekte olan bir öğretmen adayıdır. Engin Matematiksel Modelleme dersini başarılı 
olarak tamamalamış bir öğretmen adadyıdır. Uygulamayı yaptığı ders ise son sınıfın ikinci döneminde 
yer alan Öğretmenlik Uygulaması dersidir. Bu yönüyle Engin Okul Deneyimi dersi ile sınıf ortamı, 
öğrenci ve öğretmen eylemleri ile ilgili belli gözlemleri yapmıştır ve gerçek sınıf ortamları ile ilgili 
deneyime sahiptir. 

 2.2. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama süreci Engin’in, Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 11.sınıfta gerçekleştirdiği 
“Feribot Problemi” adlı modelleme etkinliği uygulaması boyunca gerçekleştirilen görüşmelerin ve 
günlüklerin derlenmesini içermiştir. Görüşmeler Engin’in modelleme etkinliğinin iki ders saatlik 
uygulaması için yaptığı planlamanın sonrasında ve modelleme etkinliği öğretim uygulamasından sonra 
olmak üzere iki kez yapılmıştır. Günlükler ise hazırlık süreci boyunca, uygulama süresinde ve 
uygulama sonrasında Engin tarafından yazılmıştır. Engin günlüklerini bilgisayar ortamında yazdıktan 
sonar araştırmacılardan birine e-posta aracılığıyla göndermiştir. 

2.3. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi için ilk olarak görüşme metinleri transcript edilmiştir. Daha sonar hem görüşme 
metinleri hem de günlükler bilgisayar ortamında analize hazır hale getirilmiştir. Analiz süreci boyunca 
araştırmacılar birbirinden bağımsız gerçekleştirdikleri bireysel analizleri karşılaştırmak için bir araya 
gelmişler ve kodlamalar üzerine karşılaştırmalar yapmışlardır. 

3. Bulgular 

Verilerin analizi planlama süreci boyunca öğretmen adayının etkinlik seçimi, süre dağılımı, hazır 
bulunuşluk, sınıf düzenini sağlama, öğrenci çalışma gruplarını oluşturma ve öğrenci görevlerini 
deneyimlerinde yoğunlaştığını göstermiştir. Aşağıda Engin’in pşanlama sürecine yönelik görüşme ve 
günlüklerinden alınan kesitler bulunmaktadır. 

[…] ilk olarak matematiksel modellemenin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Ama bu 
sürenin kısıtlılığı yüzünden ancak 5-10 dakika kadar olabilecek. Çocukların yapacağı 
çalışmada neleri bilmesi gerektiği ve nelere dikkat etmesi gerektiği çok önemlidir. 5-10 
dakika tanıtımdan sonra modelleme etkinliğinde grupça çalışacak öğrenciler bu süre 40 
dakika olabilir. Kalan 30 dakikada önce gruplar çözümün anlatacak sonra da sınıfça 
çözümleri tartışacağız. 

Planlama aşamasında en çok sıkıntı yaratan şey etkinlikleri belli zaman aralıklarına 
sıkıştırmak. Yaşayabileceğim sıkıntılar zamanı yetiştirememek… 

Modelleme problemini seçerken ilk dikkat ettiğim şey öğrencilerin seviyesi idi. Öğrenciler 
ne biliyor ne yapabiliyor bunlara dikkat ettim. 

[…] Modelleme problemi hazırlamanın zorluğu da başka bir neden. Hazır problemleri 
inceleyerek uygun problemleri seçmek şu an ki süreçte daha mantıklı… 

Öğrenciler dörder kişilik gruplara ayrılacaklar. Modellemenin amacını birlikte belirleyip 
çözümünü birlikte yapacaklar. Aralarında biri sözcü olup grup adına söz alacak. 
Öğrenciler ders içinde ve arasında birlikte çalışıp çözümlerini grup olarak yapacaklar. 

Uygulama boyunca ortaya çıkan kodlar öğretmen rolü, öğrenci çözümleriyle ilgilenme, öğrenci 
çözümlerine ilişkin sunumlar, öğrenci çözümlerini değerlendirme, öğrenci ve öğretmen adayı temelli 
güçlükler ve sınıf yönetimidir. Aşağıda Engin’in uygulama sürecine yönelik görüşme ve 
günlüklerinden alınan kesitler bulunmaktadır. 
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Öğrenciler problemi çözerken hepsiyle ilgilenmek beni çok zorladı. Hepsi çözerken 
çözümlerinin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Bir de farklı çözenler oldu o 
anda onları değerlendirme zordu. 

Tamamen doğru diyebileceğim bir çözüm yoktu ama genelde birkaç grup beklediğime 
yakın çözdüler. Farklı çözenlerde vardı ancak kısa zamanda değerlendirmek zor. Bazı 
gruplara zor geldi. 

Sınıfta çok gürültü çıktığı için sınıf yönetimi biraz zor. Öğrenciler  grup çalışmasına alışık 
değiller o yüzden çok ses çıkarıyorlar. 

Gruplar çözümleri sunduktan sonra genel bir değerlendirme yaptık sonra ben kendi 
çözümümü anlattım. 

Uygulama sonrası ortaya çıkan deneyimlerin kalabalık sınıflar, eğitim sistemine uygunluk, modelleme 
süreci, doğru tek sonuç arayışı, anlık geri bildirim, ilişkilendirme, sınıf yönetimi ve öğrenci alışkanlık 
ve ön yargıları kodları çerçevesinde olduğu belirlenmiştir. Aşağıda Engin’in uygulama sonrasına 
yönelik görüşme ve günlüklerinden alınan kesitler bulunmaktadır. 

Sınıf çok kalabalık ve öğrenciler alışık değil önyargıları var çünkü bu çalışmanın hem zor 
olduğunu hem de işlerine yaramayacağını düşünüyorlar. Bu gibi nedenler sınıf yönetimini 
de güçleştirdi. 

Modelleme çeşitli sonuçları içerir. Öğrenciler hep tek doğru arıyorlar. Çünkü o sisteme 
alışıklar. 

Günlük yaşam ile matematiği ilişkilendirmek için bu örnekleri ara ara uygulamak iyi. 
Fakat öncesi öğrencileri alıştırmak gerçekten bunun önemli olduğunu anlamalarını 
sağlamak gerekiyor. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bir matematik öğretmeni adayının matematiksel modellemeyi öğretime entegre etme sürecindeki 
deneyimlerinin incelendiği bu çalışma, planlama süreci boyunca öğretmen adayının etkinlik seçimi, 
süre dağılımı, hazır bulunuşluk, sınıf düzenini sağlama, öğrenci çalışma gruplarını oluşturma ve 
öğrenci görevlerini belirleme deneyimlerinde yoğunlaştığını göstermiştir.  Uygulama boyunca ortaya 
çıkan kodlar öğretmen adayının öğretmen rolü, öğrenci çözümleriyle ilgilenme, öğrenci çözümlerine 
ilişkin sunumlar, öğrenci çözümlerini değerlendirme, öğrenci ve öğretmen adayı temelli güçlükler ve 
sınıf yönetimi gibi konulara yoğunlaştığını göstermiştir. Uygulama sonrası ortaya çıkan deneyimlerin 
kalabalık sınıflar, eğitim sistemine uygunluk, modelleme süreci, doğru tek sonuç arayışı, anlık geri 
bildirim, ilişkilendirme, sınıf yönetimi ve öğrenci alışkanlık ve ön yargıları kodları çerçevesinde olduğu 
belirlenmiştir. Araştırmada odağa alınan öğretmen adayının ağırlıklı olarak modelleme etkinliklerinin 
matematik derslerinde uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan güçlükleri ve okullarda uygulanmasındaki 
sıkıntıları yansıttığı görülmüştür. Öğrencilerin bilişsel eylemleri ise sadece ilişkilendirme, modelleme 
süreci ve tek çözüm arayışı olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmen adayının uygulama sonrasında 
öğrencilerin modelleme etkinlikleri uygulamalarına alışkın olmamaları ve uygulamaya ilişkin ön yargılı 
olmaları nedenlerine değinerek derslerde kullanımının uygun olmadığı öncelikle öğrencilerin bu gibi 
uygulamalara hazırlanmalarının sağlanması gerektiği görüşüne sahip olduğu belirlenmiştir. 
Çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak farklı öğretmen adayları, farklı okul türleri ve aynı sınıfa 
gerçekleştirilecek farklı modelleme uygulamaları açısından incelemelerin yapılması önerilmektedir.   

Kaynakça  

Schleicher, A. (2012). (Ed.). Preparing teachers and developing school leaders for the 21st 

century: Lessons from around the world. Paris, France: OECD. 

Blum, W., & Borromeo Ferri, R. (2009). Modelling: Can it be taught and learnt? Journal of Mathematical 
Modelling and Application, 1(1), 45–58. 
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BILDIRI NO 185: KONKORDATO VE FİNANSAL RAPORLARA ETKİSİ 
Özgür ÇATIKKAŞ184; Atilla UYANIK185; Ayhan YATBAZ186 

ÖZET 

Konkordato gerçek veya tüzel bir kişinin borçlarını ödeme gücünü kaybetmesi üzerine borçlarını 
yeniden yapılandırmak amacıyla alacaklılarla anlaşması durumudur. 31.07.2016 tarihinde yayınlanan 
669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Maddesi ile beraber iflas erteleme işlemlerinin askıya 
alınması üzerine konkordato konusu gündeme gelmiştir. Türkiye’de konkordato işlemi 28 Şubat 2018 
kabul tarihli 7101 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 285-309 maddeleri konkordatoya 
ayrılmıştır. Söz konusu Kanun’da adi konkordato, iflastan sonra konkordato ve malvarlığının terki 
suretiyle konkordato olma üzere üç çeşit konkordato tanımlanmıştır. Konkordato işleminden sorumlu 
mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Konkordato projesi, kaydedilmiş olan alacaklıların ve 
alacakların yarısını veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşan bir 
çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır. Bu şartın sağlanması halinde konkordato 
ilanı diğer alacaklıları da bağlamış olacaktır. Konkordato projesi kapsamında aksi belirtilmemişse faiz 
işletilmesi durdurulur. Aynı zamanda alacaklılardan anapara ve faiz indirimi ile belli bir ödeme planı 
dahilinde borçların yapılandırılması talebinde bulunulur. Böylelikle konkordato talebinde bulunan kişi 
iflas etmek suretiyle faaliyetlerine tamamen son vermek yerine faaliyetlerine devam etme fırsatı 
sağlamış olur. Bu çalışmada konkordato işleminin konkordato talebinde bulunan şirketin finansal 
tablolarına olan etkisi üzerinde durulmuştur. Mevcut borçların anapara ve faizlerinde indirime 
gidilmesi sonucunda anapara ve faiz borçları bilanço dışı bırakılmaktadır. Diğer taraftan mevcut borçlar 
yeniden vadelendirilmek suretiyle bilançonun pasif yapısı da bir değişime uğramaktadır. Mevcut 
Kanun hükümlerine göre borç anapara ve faizleri üzerinden indirim yapılması halinde vazgeçilen 
kısmın gelir tablosunda gösterilip gösterilmeyeceği ve vergiden istisna olup olmayacağı belirsizdir. 
Konkordato ilanında bulunan kişi hali hazırda mali sıkıntı içinde bulunduğundan vazgeçilen alacağın 
vergilendirilmesi doğru olmayacaktır. Bunun yerine sermaye yedekleri olarak muhasebeleştirilip 
özkaynaklarda gösterilmesi daha doğru olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Konkordato, Finansal raporlama, İcra ve İflas Kanunu 

 

Giriş 

Konkordato İngilizce’de özellikle dini konularda Roma Katolik Kilisesi ile belirli bir ülke arasında 
düzenlenen anlaşma, sözleşme, muahede gibi anlamlara gelen “concordat” kelimesinden türeyen 
“Concordatum” kelimesinin Türkçedeki karşılığıdır.187 Konkordato Türkçede bu anlamın çok ötesinde 
bir anlam kazanmış olup ticari hayatta en basit tanımıyla iflas sözleşmesi anlamına gelmektedir.  

İflas (bankruptcy) bir şirketin mali zorluklar nedeniyle faaliyetlerine son vermesidir.188 Başka bir tanıma 
göre ise iflas bir işletme veya bir kişinin vadesi gelen borçlarını ödeyememesi ve finansal konulardaki 
kontrolün borçları ödemek için varlıkları elden çıkaracak olan bir kimseye verilmesi durumudur.189 
Konkordato (arrangement of bankruptcy) kendi kusuru olmaksızın, mali durumu bozulmuş olan bir 
borçlunun alacaklıları ile yaptığı bir anlaşmadır. Bu anlaşma sonucunda, alacaklıların en az üçte ikilik 
çoğunluğu alacaklarının belirli bir bölümünden vazgeçer. Borçlu ise geri kalan borçlarını bir plan 
dahilinde ödemeyi kabul eder. İflas etmiş iyi niyetli bir borçlunun iflasını istemek yerine, malları tasfiye 
edilmeden işini devam ettirerek borçlarını ödeyeceğine dair alacaklılar ile yaptığı sözleşmedir.190 
Konkordato vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyen ya da vadesinde ödeyememe ihtimali bulunan 

                                                        
184 Prof. Dr., Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Marmara Üniversitesi  
185 Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi.  

186 Arş. Gör., Bankacılık ve Finans Bölümü, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
187 Cambridge Advanced Learning’s Dictionary, 3th Edition, Cambridge University Press, 2008, p.288  
188 Nevzat Aypek vd., Ekonomik Terimler Sözlüğü. Gazi Kitabevi, Ankara, 2009, s.307 
189 Cambridge Advanced Learning’s Dictionary, 3th Edition, Cambridge University Press, 2008, p.104 
190 Nevzat Aypek vd., 2009, s.393-4. 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

529 

  

borç sahibi gerçek veya tüzel kişinin vadenin uzatılması ve indirimde bulunulması suretiyle borçlarını 
ödeyebilme veya muhtemel bir iflastan kurtulma imkânı sunan yöntemdir. 

28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanunun 62’nci maddesiyle yapılan değişiklikten önce TTK 377’inci 
madde: İflas erteleme, yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye konulması dâhil 
nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın 
ertelenmesini isteyebilir. Bu hâlde İcra ve İflas Kanununun 179 ilâ 179/b maddeleri uygulanır.191 

Tablo 1: Konkortadato ve İflas Ertelemenin Karşılaştırılması 

Konkortadato İflas Erteleme 

Borca batıklık şart değil Borca batıklık şart 

Gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilir Sadece tüzel kişiler faydalanabilir 

İhtiyati tedbir için ön inceleme yok, evraklar 
tamamsa tedbir var. 

İhtiyati tedbir için ön inceleme var 

En geç 45 gün öncesinin mali tabloları ile başvuru 
yapılabilir 

Mali tabloda geriye dönük süre sınırı yok 

3+2Ay Geçici Mühlet, 12+6 ay Kesin Mühlet ve 
ek 6 ay mühletle birlikte toplam 29 ay var 

1+1 yıl sürece var 

Kaynak: İlgili yasal düzenlemeler ışığında tarafımızca hazırlanmıştır. 

İflas erteleme 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda 17.07.2003 tarihinde yapılan bir değişiklikle 
eklenmiştir. İİK’nin 179/a ve 179/b maddelerine göre sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının 
aktiflerinden fazla olduğu (tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece) tespit 
edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir. Ancak şirket veya kooperatifin 
malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesinin mahkemeye 
sunulması halinde iflâsın ertelenmesine imkân tanınmıştır. 

İflasın ertelenmesi mahkemece uygun görüldüğü taktirde envanter çıkarılması ve yönetim kurulunun 
yerine geçmesi için kayyım ataması gerçekleştirilir ve kuruluşun mal varlığının korunması için gerekli 
önlemler alınır. Kayyım üç aylık aralıklarla projeye uygun olarak kuruluşun iyileşme gösterip 
göstermediğiyle ilgili mahkemeye rapor sunar. Mahkeme bu raporlara bakarak ertelemenin devamına 
veya kaldırılmasına karar verir. 

İflasın ertelenmesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre 
borçlu aleyhine yürütülen takipler de dahil hiçbir takip yapılmaz ve mevcut takipler durdurulur. 
Bunlarla ilgili zamanaşımları ve hak düşüren müddetler işlemez. Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz 
veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 
başlatılabilir veya başlamış takipler devam edebilir. Ancak bu takiplerden dolayı muhafaza tedbiri 
alınmadığı gibi rehinli malın satışı da gerçekleştirilemez. Bu durumda iflasın ertelenmesi süresince 
işlemekte olan faizlerin mevcut rehinlerle karşılanamayacak kısımları teminata bağlanır. 

İflasın ertelenmesi süresi en az bir yıldır. Bu süre kayyımın sunacağı üç aylık raporlarla mahkemece 
uzatılabilir. Ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı geçemez. Ertelemenin reddedilmesi, erteleme 
sonunda iyileşmenin olmaması ya da erteleme devam etmekle birlikte kayyımın olumsuz rapor vermesi 
hallerinde mahkeme kuruluşun iflasına karar verebilir. 

Konkordato Türleri 

TTK’da adi konkordato, iflastan sonra konkordato ve mal varlığının terki suretiyle konkordato olmak 
üzere üç tür konkonkordatodan söz edilmektedir. Aşağıda konkordato türlerini gösteren bir tablo 
sunulmuştur. 

  

                                                        
191 TTK eski versiyon http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110214-1-1.htm 
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Tablo 2: Konkordato Türleri 

Konkordato Türü Tanım 

Adi Konkordato Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe 
tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat 
yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebil-mek veya muhtemel bir iflâstan 
kurtulmak için konkordato talep edebilir. 

İflastan sonra 
konkordato 

İflâsına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato talep ederse veya bu 
borçlunun alacaklılarından biri konkordato işlemlerinin başlatılmasını isterse, 
iflâs idaresi, görüşüyle beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra 
müzakere edilmek üzere alacaklılara bu talebi bildirir. Konkordato talebinin 
alacaklılar tarafından kabul edildiği toplantının yapıldığı tarihten, 
konkordatonun mahkemece tasdik edildiği tarihe kadar geçen sürede müflisin 
mallarının paraya çevrilmesi durur. Bu süre altı ayı geçemez. Konkordatonun 
tasdiki kararının kesinleşmesi üzerine iflâs idaresi iflâsa hükmeden 
mahkemeden iflâsın kaldırılmasını ister. İflâstan sonra konkordato iflâs tasfiyesi 
içinde ancak bir defa istenebilir. 

Mal varlığının 
terki suretiyle 
konkordato 

Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı 
üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü 
kişiye devretmek yetkisi verilir. Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye 
memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye 
memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar veren 
alacaklılar tarafından seçilir. Konkordato tasfiye memuru asliye ticaret 
mahkemesinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar. 
Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir. 

Kaynak: İlgili yasal düzenlemeler ışığında tarafımızca hazırlanmıştır. 

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda alacaklıların malların tasfiyesi ya da üçüncü kişiye devri 
suretiyle karşılanamayan alacaklarından feragat edip etmedikleri, feragat etmiyorlarsa borçlunun 
sorumluluğunun ne olduğu, konkordato tasfiye memurları ile alacaklılar kurulu üyelerinin 
belirlenmesi ve bunların yetkileri, kanun tarafından belirlenmemişse, malların tasfiye usulü ve eğer 
mallar üçüncü kişiye devredilecekse, bu devrin şekli ve teminatlandırılması, alacaklılara yönelik 
ilânların ve ilgili yerlere bildirimlerin 288 inci madde uyarınca yapılacağı ve konkordato kapsamı 
dışında kalan mallar varsa bunlar açıkça belirtilir. 

Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tasdikine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren, borçlu 
malları üzerinde tasarruf edemez ve bu mallar hakkında tasarruf yetkisine sahip kişilerin imza yetkisi 
sona erer. Borçlu ticaret siciline kayıtlı ise ticaret unvanına "konkordato tasfiyesi hâlinde" sözcükleri 
eklenir. Konkordato masası, konkordato kapsamına girmeyen borçlardan dolayı bu unvan altında takip 
edilir. Alacaklılar kurulunun nezaret ve denetimine tâbi konkordato tasfiye memurları konkordato 
masasının muhafazası ve paraya çevrilmesi veya lüzumu hâlinde malların devri için gerekli bütün 
işlemleri yerine getirir. Konkordato masasını oluşturan malvarlığı ayrı ayrı veya bir bütün hâlinde 
paraya çevrilir. Konkordato tasfiye memurları mahkemelerde konkordato masasını temsil eder. 

Muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olan veya mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya 
yetmeyen ya da bu hallerden birine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan 
bir sermaye şirketi veya kooperatif, önceden müzakere edilmiş ve projeden etkilenen alacaklılar 
tarafından gerekli çoğunluk sağlanarak kabul edilmiş olan yeniden yapılandırma projesi ile birlikte, 
muamele merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine, uzlaşma yoluyla yeniden 
yapılandırma için başvurabilir. Bir sermaye şirketi veya kooperatif;192 muaccel para borçlarını 
ödeyemeyecek durumda olması, mevcut ve alacaklarının borçlarını karşılamaya yetmemesi ve bu 
koşullardan birine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının kuvvetle muhtemel olması 
durumlarından birinin olması halinde uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma için başvurulabilir. 

                                                        
192 Adalet Bakanlığı: Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik, 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/04/20040417.htm#5 
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Konkordato Kapsamında Sağlanan Teşvikler 

Konkordato kapsamında harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri gibi birtakım ayrıcalıklar 
sağlanmaktadır. Tasdik edilen konkordato projesi kapsamında; (a) Yapılacak işlemler, 492 sayılı Harçlar 
Kanununa tabi harçlardan; bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, damga vergisinden, (b) 
Alacaklılar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar, 6802 sa-yılı Gider 
Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden ve (c) Borçluya 
kullandırılacak krediler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan istisna edilmiştir. Bu istisna 
hükümleri konkordato projesinde belirtilen işlemler bakımından borçlu ile proje kapsamındaki 
alacaklılara özgü olarak uygulanır. Üçüncü kişiler bu istisna hükümlerinden yararlanamaz. Konkordato 
projesine göre borçları yeni bir itfa plânına bağlanan borçlulara ait olan teşvik belgelerinin süreleri ile 
ihracat taahhüt süreleri, geçici mühlet kararının verildiği tarihten konkordatonun bağlayıcı hâle geldiği 
tarihe kadar işlemez. 

Konkordato Ön Projesi ve Mühleti 

Konkordato talebinde bulunabilmek için öncelikle konkordato ön projesinin hazırlanıp asliye ticaret 
mahkemesine sunulması gerekmektedir. Konkordato ön projesinde genel olarak aşağıdakiler 
bulunmak durumundadır: 

- Borçlunun borçlarını hangi oranda ve vadede ödeyeceği 

- Alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçecekleri 

- Ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağı 

- Borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli 
mali kaynağı nasıl temin edeceği 

▪ Sermaye artırımı 

▪ Kredi temini  

▪ Diğer 

Konkordato ön projesinin incelenmesi aşamasında öncelikle geçici mühlet verilir. Konkordato ön 
projesinin incelenip başvuran şirketin süreç sonunda başarılı olacağı kanısına varılması halinde kesin 
mühlet aşamasına geçilir. Kesin mühlet geçici mühlet süresi içinde konkordatonun başarıya ulaşacağı 
mümkün görülüyorsa bir yıllık süre olarak verilir. Geçici mühlet 3 ay + 2 ay olmak üzere en fazla 5 ay, 
kesin mühlet süresi ise 1 yıl + 1 yıl olacak şekilde belirlenir. Bu süreçte değerlendirme yapmak üzere 1 
ya da ihtiyaca göre toplamda 3 konkordato komiseri görevlendirilebilir. Aşağıdaki tabloda kesin 
mühletin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları özetlenmeye çalışılmışıtır. 
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Tablo 3: Kesin Mühletin Alacaklı ve Borçlu Bakımından Sonuçları 

Kesin mühletin alacaklı bakımından sonuçları Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları 

• Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan 
takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip 
yapılamaz ve evvelce başlamış takipler 
durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz 
kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi 
ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren 
müddetler işlemez. 

• 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı 
imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip 
yapılabilir. 

• Tasdik edilen konkordato projesi aksine 
hüküm içermediği takdirde kesin mühlet 
tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş 
her türlü alacağa faiz işlemesi durur. 

• Konkordato mühletinin verilmesinden önce, 
müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi 
yapılmış ve devredilen alacak konkordato 
mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, 
bu devir hükümsüzdür. 

• Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı 
tarafından, ona eşit kıymette para alacağına 
çevrilerek komisere bildirilir. Şu kadar ki 
borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün aynen 
ifasını üstlenmekte serbesttir. 

• Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine 
devam edebilir. Şu kadar ki, mühlet kararı 
verirken veya mühlet içinde mahkeme, bazı 
işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin izni 
ile yapılmasına veya borçlunun yerine 
komiserin işletmenin faaliyetini devam 
ettirmesine karar verebilir. 

• Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet 
kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil 
olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı 
tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, 
takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda 
bulunamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler 
hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler 
hakkında karar vermeden önce komiserin ve 
alacaklılar kurulunun görüşünü almak 
zorundadır. Borçlu bu hükme yahut 
komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa 
mahkeme, borçlunun mal-ları üzerindeki 
tasarruf yetkisini kaldırabilir veya 292 nci 
madde çerçevesinde karar verir. 

• Sözleşmenin karşı tarafının konkordato 
projesinden etkilenip etkilenmediğine 
bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve 
işletmesinin faaliyetinin devamı için önem 
arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun 
konkordato talebinde bulunmasının 
sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı 
fesih sebebi sayılacağına yahut borcu 
muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, 
borçlunun konkordato yoluna başvurması 
durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu 
yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, 
borçlunun konkordatoya başvurduğu 
gerekçesiyle sona erdirilemez. 

• Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun 
amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç 
ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve 
mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda 
sona erecek şekilde feshedebilir. Bu 
çerçevede ödenmesi gereken tazminat, 
konkordato projesine tabi olur. Hizmet 
sözleşmelerinin feshine ilişkin özel 
hükümler saklıdır. 

Kaynak: İlgili yasal düzenlemeler ışığında tarafımızca hazırlanmıştır. 

Mahkeme tarafından kesin mühlet kararıyla birlikte veya en geç 2004 sayılı Kanunun 299 uncu maddesi 
uyarınca alacaklıların alacaklarını bildirmesi ve aynı Kanunun 300 üncü maddesi gereğince borçlunun 
alacaklılar hakkındaki beyanı alındıktan sonra, yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir 
edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla konkordato komiserinin de görüşü alınarak alacaklılar kurulu 
oluşturulabilir. Bu durumda alacakları, hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı olan alacaklı sınıfları 
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ve varsa rehinli alacaklılar, alacaklılar kurulunda hakkaniyete uygun şekilde temsil edilir. En az üç 
alacaklı sınıfı bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz elliyi veya alacak miktarının yüz milyon 
Türk Lirasını aşması halinde alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur. 

Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun 
öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir. Alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli 
bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir. Mahkeme bu talep 
hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir. 

Konkordato İlanlarının Finansal Tablolara Etkisi 

Konkordato süreci tamamen işletmenin finansal tabloları üzerinden yürütülmektedir denebilir. 
Konkordato ön projesi hazırlanırken işletmenin ticari tüm kayıtları hesaba katılmaktadır. Konkordato 
talebinde borçlu tarafından sağlanması gereken belgeler: 

- Borçlunun mal varlığını gösteren belgeler 

o Bilanço 

o Gelir tablosu 

o Nakit akım tablosu 

o İşletmenin sürekliliği kavramına göre hazırlanmış ara dönem bilanço 

o Aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanmış ara dönem bilanço 

o Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan 
defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri 

o Borçlunun mali durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler 

o Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler 

o Tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler 

- Alacaklıları, alacak tutarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste ve belgeler 

- Konkordato ön projesine göre ve iflas durumunda alacaklıların eline geçmesi öngörülen 
tutar 

- SPK veya KGK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşunun (BDK) ön projede 
yer alan teklifin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analizle (başvurudan en 
fazla 45 gün önce) desteklenen dayanakları (küçük işletmeler hariç) 

Konkordato sürecinin başlayabilmesi için konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin 
kuvvetle muhtemel olduğunu göstermelidir. Konkordato ön projesinin büyük bir bölümü işletmeyle 
ilgili finansal analiz kısmına ayrılmıştır. Borçlu işletmenin büyük veya orta büyüklükte işletme olması 
halinde finansal analiz raporunun bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılması gerekmektedir. Küçük 
çapta işletme olması halinde böyle bir şart bulunmamaktadır. 

Sonuç 

Konkordato şirketlerin iflas etmlerini önlemek amacıyla geliştirilmiş bir kurtarma girişimidir. 
Konkordato sürecinin başlayabilmesi için işletmenin borçlarını ödeyemeyecek durumda olması ve bu 
doğrultuda konkordato talebinde bulunması gerekmektedir. Konkordato talebi asliye ticaret 
mahkemelerine yapılmakta olup başvuru esnasında konkordato ön projesinin sunulması 
gerekmektedir. Bu proje genel olarak işletmenin ticari kayıtları esas alınarak hazırlanmaktadır. Bu 
kapsamda finansal durumunu ve performansını gösteren tabloların yanı sıra alacak ve borç kalemlerini 
gösteren belgeleri ve ticari defterleri ön projeye eklenmektedir. Mahkeme bu projeyi değerlendirmek 
üzere bilir kişi olarak konkordato komiseri tayin etmektedir. Komiserin görevi genel olarak başvuruda 
bulunan şirketin konkordato talebinde bulunmaya elverişli olup olmadığını tespit etmektir. 
Konkordato sürecinde kesin mühletin başlayabilmesi için konkordato ön projesinde yer alan teklifin 
gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu göstermelidir. Sonuç olarak konkordato sürecinde tüm 
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değerlendirme ve incelemeler işletmenin ticari kayıtları ve dolayısıyla finansal tabloları üzerinden 
yapılmakta bu bakımdan konkordato sürecinde finansal tablolar önemli bir görev üstlenmektedir. 

Kaynakça 
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BİLDİRİ NO 186: 1980'DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE ENERJİ TÜKETİMİ İLE 
EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Emine Türkan AYVAZ GÜVEN193; Deniz ZÜNGÜN194 

            ÖZET 

            Sanayileşme ve kentleşme ile birlikte üretim ve tüketim faaliyetlerinde enerji kullanımı giderek 
artmaktadır. Bu nedenle enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi ve ilişkinin 
yönü uygulanacak enerji politikaları açısından önemlidir. Konuya ilişkin yaygın bir ampirik literatür 
olmasına rağmen, elde edilen sonuçlar oldukça farklıdır. Bu çalışmada, enerji tüketimi ve ekonomik 
büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi Türkiye’nin 1980-2018 dönemi yıllık verileri ile incelenmektedir. 
Yapılan uygulama sonucunda; enerji tüketiminden, ekonomik büyümeye doğru işleyen tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi bulunmuştur.  Sonuç olarak bu çalışmada yapılan analizler, Türkiye'de ekonomik 
büyümenin sürdürülebilmesi için ekonomi ve enerji politikalarının birbiriyle uyumlu olmasının ve 
enerji arzını artırmaya yönelik politikalar uygulanmasının gerekli olduğuna işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Eştümleşme Analizi, Granger Nedensellik. 

 

              1.GİRİŞ 

 Dünyanın bilinen en eski dönemlerinden beri insanoğlu enerjiye ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç; 
ısınma, barınma, beslenme gibi değişik şekillerde kendini göstermiştir. İnsanların hayat koşullarında 
meydana gelen farklılıklara bağlı olarak enerji kullanımı ve enerji çeşitleri farklılıklar göstermiştir. Fakat 
değişmeyen tek şey enerjiye olan ihtiyacın sürekli artmış olmasıdır. İnsanlık enerjiyi;  hayvanlardan, 
bitkilerden, rüzgârdan, ateşten vb. farklı yollardan elde etmiştir. Daha sonra fosil yakıtların icadı ile 
enerji kullanımı başka bir boyuta geçmiştir. 

 Ülkelerin gelişmiş olup olmadıklarını anlamak için, enerji bakımından iki kavrama bakılır. 
Birincisi kişi başına enerji tüketimi, ikincisi de enerji yoğunluğudur. Ülke ekonomisinin hareketli olması 
ve refah seviyesinin üst düzeyde olması kişi başına enerji tüketiminin göstergelerindendir. Enerji oranı 
aynıyken daha fazla üretim yapılabilmesi, enerji yoğunluğunun düşük olduğunu belirtir. Dolayısıyla, 
enerji yoğunluğu düşük ve enerji tüketimi yüksek olan ülkeler enerji anlamında gelişmiş olma 
koşullarını sağlamış olurlar (Yaşar, 2011:9). Türkiye, bu kriterlere uymakta ve enerjisini sürdürülebilir 
bir şekilde kullanmak için gereğini yapmaktadır. 

 Enerji ile ilgili temel sorun, uygulanacak enerji tasarrufu politikalarının ülkelerin ekonomik 
performansını ne yönde ve nasıl etkileyeceğini anlamaktır. Böylece, enerji kullanımı ve büyüme 
arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılması, uygulanacak enerji politikaları açısından önem 
kazanmaktadır. Nedensellik ilişkisi sonucunda üç durumla karşılaşılabilir. Birincisi, gelirden enerji 
tüketimine doğru işleyen tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunması durumunda, enerji tasarrufu 
politikaları büyüme üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmadan uygulanabilecektir. İkincisi, enerji 
tüketiminden gelire doğru işleyen tek yönlü bir nedensellik söz konusu ise, enerji tasarrufu büyümeyi 
olumsuz etkileyebilecektir. Üçüncüsü, enerji tüketimi ile büyüme arasında herhangi bir nedensellik 
ilişkisi yoksa (nötr), enerji tasarrufuna yönelik politikalar büyümeyi hiçbir şekilde etkilemeyecek 
demektir (Asafu-Adjaye, 2000: 616-17). 

 Bu zamana kadar ortaya koyulan büyüme modellerinin hiçbiri bütün dünya ülkelerinde tek bir 
model veya değişkenlerle açıklanamamıştır. Bu durum çeşitli büyüme modellerinin ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Aynı şekilde, içsel büyüme modelleri olarak adlandırılan büyüme modelleri de kendi 
içlerinde farklı şekillerde sınıflandırılmış ve modellenmişlerdir. Bunlar arasında yer alan Romer’in 
ortaya koyduğu içsel büyüme modelinde toplam üretim fonksiyonunu aşağıdaki şekilde yazmak 
mümkündür (Gbadebo ve Okonkwo, 2009):  

 𝑌=𝐹( 𝐴 ,𝐾 ,𝐿 )                                                                                                                            (1)  

                                                        
193 Öğr.Gör.Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli MYO, ekonomist1987@hotmail.com 
194 Doç.Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli MYO, zungund@hotmail.com  
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 (1) numaralı fonksiyonda yer alan “Y” toplam reel çıktı miktarını, “A” teknolojiyi ve teknoloji 
sayesinde elde edilen faktörleri, “K” toplam sermaye birikimini ve “L” toplam işgücü miktarını temsil 
etmektedir. Fonksiyonda enerji, teknolojinin kullanımı sonucunda ortaya çıkan bir girdi olarak 
belirtilmektedir. Enerjinin elde edilebilmesi teknolojik yatırımların artması ve teknolojik gelişmenin 
ilerlemesine de doğrudan bağlıdır.  

 Hamilton (1983), Burbridge ve Harisson (1984) gibi neoklasik iktisatçılara göre ise, enerji 
ekonomide büyük bir rol oynayabilmektedir. Sanayide kullanılan enerji miktarı arttıkça üretim 
miktarının ve dolayısıyla hasılanın artacağı varsayıldığında, tek sektörlü neo-klasik üretim teknolojisi 
çerçevesinde sermaye (K), işgücü (L) ve enerji (E) ayrı girdiler olarak tanımlanabilir. Böylece üretim 
fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir (Ghali ve Sakka, 2004: 228): 

 Q=f (K,L,E)                                                                                                                               (2) 

 Bu paralelde ekonomik büyüme söz konusu olduğunda yukarıdaki üretim fonksiyonu içinde 
yer alan üç temel üretim faktörü arasındaki ilişki de önem kazanmaktadır. Enerji ile ekonomik büyüme 
arasındaki pozitif yönlü bir ilişkide, enerji tüketimini azaltıcı yönde uygulamalar ekonomik büyümeyi 
olumsuz etkileyebilecektir (Stern ve Cleveland, 2004: 20). 

 Bu çalışmada enerji tüketimi ve büyüme arasındaki ilişki incelenirken şu sıra izlenmiştir: 
Öncelikle konuyla ilgili literatür taramasına yer verilmiştir. Arkasından, çalışmada kullanılan veriler ve 
nedensellik sınamalarında kullanılan yöntemler açıklanmaktadır. Sonraki bölümde ise, Türkiye için 
(1980-2018) araştırılan ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasındaki nedensellik sınamalarından elde 
edilen ampirik bulgular özetlenmiş ve son bölümde sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

 2.LİTERATÜR TARAMASI 

 Ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasında gerçekleşen ilişki, bir ülke için teorik ve politik 
açılardan önemli bilgiler vermektedir. Konuyla ilgili yapılan ve farklı sonuçlar elde eden birçok çalışma 
mevcuttur. Söz konusu ikili arasındaki ilişkiyi araştıran yerli ve yabancı çalışmaların bir kısmı aşağıda 
özetlenmiştir. 

 Değişkenler arasındaki ilişki ilk defa, Kraft’ın (1978) Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi 
üzerine yaptığı çalışmada ortaya koyulmuştur. 1947-1974 dönemlerine ait verilerin kullanıldığı bu 
çalışmada, ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 
Çalışmada ekonomik büyümede meydana gelen artışların enerji tüketimini artırdığı bulunmuştur. Yu 
ve Choi (1985), 1954-1976 yıllarını kapsayan dönemde Güney Kore ve Filipinler için yaptıkları 
nedensellik analizinde, söz konusu ülkeler için sırası ile büyümeden enerji tüketimine ve enerji 
tüketiminden büyümeye doğru tek yönlü nedenselliğin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

 Masih ve Masih (1997), Tayvan ve Güney Kore için 1955-1992 dönemini kapsayan 
araştırmalarında, büyüme ve enerji tüketimi arasında çift yönlü bir ilişki bulmuşlardır. Şengül ve 
Tuncer (2006), 1960-2000 dönemi için, enerji tüketiminden büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik 
bulmuşlardır.  Jobert ve Karanfil (2007)'in çalışmasında ise, 1960-2003 yılları arasında Türkiye için 
sanayi, konut ve toplam enerji tüketimleri, sanayi katma değeri ve büyüme yıllık verileri kullanılmış, 
eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda toplam enerji tüketimi ile 
büyüme ve sanayi enerji tüketimi ile sanayi katma değeri arasında nötr bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

 Mucuk ve Uysal (2009), 1960-2006 dönemi için, Johansen Eş Bütünleşme ve Granger 
Nedensellik Testi yapmışlardır. Sonuçta, enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisini bulmuşlardır. Ciarreta ve Zarraga (2010), ekonomik büyüme ve elektrik enerjisi 
tüketimi arasında gerçekleşen ilişkiyi ortaya koymak adına, 12 Avrupa Birliği üyesi ülkeleri 
ekonomilerine ait 1970-2007 dönemi verilerini kullanmışladır. Çalışmada, Panel eş bütünleşme ve Panel 
nedensellik testlerini kullanarak, ekonomik büyüme ve elektrik enerjisi tüketimi arasında tek yönlü ve 
pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Elektrik enerjisi tüketiminde gerçekleşen artışın ekonomik büyümeyi 
artırdığı sonucu elde edilmiştir. 
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 Polat vd. (2011), Türkiye için 1950-2006 yıllarını kapsayan çalışmasında, enerji tüketiminden 
büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi bulmuşlardır. Bildirici ve Kayıkçı (2012), ekonomik büyüme ve 
elektrik enerjisi tüketimi arasında gerçekleşen ilişkiyi ortaya koymak adına; Eski SSCB ülkeleri 
ekonomilerine ait 1990-2009 dönemi verileri için, Panel ARDL ve Granger nedensellik testlerini 
kullanmışlardır. Sonuçta, ekonomik büyüme ve elektrik enerjisi tüketimi arasında tek yönlü ve pozitif 
bir ilişki tespit edilmiştir. Karhan vd. (2012), 1960-2011 dönemini araştırdığı çalışmalarında, enerji 
tüketimi ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulmuşlardır. 

 Uçan (2014), 1990-2011yıllarını kapsayan çalışmasında, enerji kullanımı ile büyüme arasında çift 
yönlü bir nedensellik bulmuştur. Altıntaş ve Mercan (2015), ekonomik büyüme ve elektrik enerjisi 
tüketimi arasında gerçekleşen ilişkiyi ortaya koymak adına G11 üyesi ülkeleri ekonomilerine ait 1980-
2011 dönemi verilerini kullanmışlardır. Bu çalışmada, ekonomik büyüme ve elektrik enerjisi tüketimi 
arasında uzun dönemde tek yönlü ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Regresyon analizinde ise, elektrik 
enerjisi tüketiminde gerçekleşen artışın ekonomik büyümeyi artırdığı sonucu elde edilmiştir. 

 Tunalı ve Ulubaş (2017), enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi G7 ülkeleri 
için 1970-2015 dönemini kapsayacak şekilde yapmışlardır.  Elde edilen bulgulara göre, elektrik enerjisi 
tüketimi, sermaye birikimi ve işgücünün ekonomik büyümeyi anlamlı ve pozitif etkilediği tespit 
edilmiştir. Karakaya (2017), Türkiye’nin enerji tüketimi ile ekonomik büyümesi arasındaki nedensellik 
ilişkisini Granger Nedensellik Testi ile 1961–2014 yılları için araştırmıştır. Test sonucunda, enerji 
tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 

 

 3. METODOLOJİ  

 3.1. Zaman Serilerinde Durağanlık Kavramı ve Birim Kök Testleri 

 Değişkenler arasındaki nedensel ilişkiler incelenmeden önce serilerin durağanlık derecelerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Durağan olmayan zaman serileriyle yapılan çalışmalarda sahte 
regresyonlar ortaya çıkabilmektedir. Sahte regresyonlarda yüksek R2 ve anlamlı t istatistiği değerinin 
söz konusu olabilmesine rağmen parametre tahminleri ekonomik olarak anlamsızdır. Bu durumda 
zaman serileri analiziyle yapılan çalışmalarda sahte regresyondan kaçınmak için, kullanılacak olan 
zaman serilerinin durağanlığının sınanması gerekmektedir (Ümit, 2007: 160). 

      Xt= co + j.Xt-1+et                                                                                                                    (3) 

        (3) numaralı denklemde, eğer |j|<l ise Xt serisi durağan, |j| =1 ise Xt serisi durağan değildir. 
Çoğu ekonomik zaman serileri için otoregresif katsayı j'nin bir veya daha düşük olması uygundur. j>l 
olması ise, ekonomik olarak mantıklı değildir. (1) numaralı otoregresif denklemde, j=1, "farkları 
durağan süreç" olarak bilinir ve çoğu ekonomik zaman serileri farkları durağan süreç olarak görülür. 
Bu gibi bir süreçte j=l olduğunda Xt serisinin birinci dereceden entegre olduğu söylenir (Utkulu, 1993: 
309). (3) numaralı eşitlikte Xt 'nin bütünleşme derecesinin testinin kolay ve uygun metodu Dickey ve 
Fuller (1987) tarafından önerilmiştir ve Dickey Fuller (DF) Testi olarak bilinir.  

 DF testi entegre derecesini ölçmekte önemli bir adım olmasına karşın hata terimlerindeki 
otokorelasyonu dikkate almamaktadır. Eğer hata terimi et, otokorelasyonlu ise DF (Dickey- Fuller) testi 
geçersiz olacaktır. Bu duruma çözüm olarak Dickey ve Fuller, bağımlı değişkenin gecikmeli 
değerlerinin modele açıklayıcı değişken olarak eklenmesini, bu şekilde otokorelasyonun ortadan 
kalkacağını öne sürmüşlerdir. Genişletilmiş Dickey-Fuller Testi (Augmented Dickey Fuller- ADF) 
olarak adlandırılan bu test, entegrasyon derecesinin belirlenmesinde kullanılan testlerin en etkini olarak 
değerlendirilmekte ve pratikte yaygın olarak kullanılmaktadır (Charemza ve Deadmen, 1999: 103-104). 

 Dickey ve Fuller testinin bazı eksik taraflarını gidermek amacıyla çeşitli yöntemler ortaya 
çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi de, başka bir alternatif birim kök testi olan Phillips Perron (PP) testidir. 
Dickey ve Fuller, yapısal kırılmaların otoregresif (AR) sürecine etkisini göz ardı etmektedirler. Bu 
sorunu ortadan kaldırmak amacıyla Perron 1989'da kendi testini geliştirmiş ve DF testinin kırılmalara 
bağlı olan yanlış hipotezi kabul etmesinin önüne geçmeyi amaçlamıştır. Bunun yanında, Dickey ve 
Fuller'in hata terimleri ile ilgili istatistiki olarak bağımsız oldukları ve sabit varyansa sahip oldukları 
şeklindeki varsayımı, Phillips-Perron tarafından genişletilmiş ve hata teriminin standart hatasının farklı 
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olmasının etkileri de sürece dahil edilmiştir. Bu amaçla, parametrik olmayan  bir  birim  kök  testi  
geliştirmişlerdir.  Dolayısıyla  bu  testte,  hata  terimleri arasında otokorelasyon olmaması zorunluluğu 
yer almamaktadır (Kır, 2011: 64). 

         Phillips-Perron birim kök testinde kullanılan regresyon aşağıdaki gibidir (Enders, 1995: 239). 

𝑌𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑡−1 + 𝛽2 (𝑇 −
𝑁

2
) + µ𝑡                                                                                       (4) 

(4) numaralı eşitlikte;  “N”  gözlem  sayısıdır ve  “μ”  hata  terimidir.  Bu  testte  “ 𝛽1 = 1” sıfır  hipotezi  
test  edilmektedir.  Bu  hipotezleri  kabul  etmek  veya reddetmek için Phillips-Perron birim kök testi 
test istatistikleri, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi için kullanılan kritik tablo değerleri 
ile karşılaştırılarak sıfır hipotezleri kabul edilir veya reddedilir. Buna göre, serilerin durağan olup 
olmadıklarına karar verilir (Altunç, 2008: 118). 

Bu çalışmada, serilerin durağanlıklarının belirlenmesinde Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve 
Phillips-Perron (PP) Testleri kullanılmıştır. 

  

 3.2. Eştümleşme Analizi 

      Eştümleşme kavramında serilerinin bütünleşme derecelerinin önemi büyüktür. Serilerin 
bütünleşme dereceleri birim kök testleri yolu ile öğrenilmektedir. Bir serinin durağan olabilmesi için d 
kez farkı alınması gerekiyorsa bu seri d’inci dereceden bütünleşik (integrated) dir denir ve I (d) şeklinde 
gösterilir (Kadılar, 2000: 119). Eştümleşme analizinin yapılabilmesi için; serilerin aynı dereceden 
bütünleşik olmaları gerekir. 

 Eştümleşme, durağan olmayan iki zaman serisi arasındaki korelasyonu incelemek için 
geliştirilmiş bir tekniktir. Eştümleşme kavramı Engle ve Granger (1987) tarafından ortaya atılmıştır. 
Eştümleşme analizi, seriler arasındaki uzun dönemli ilişkileri incelemek amacı ile uygulanmaktadır 
(Göktaş, 2005: 113; Engle ve Granger, 1987: 251-276). Engle ve Granger (1987)  eştümleşmeyi şöyle 
tanımlamıştır:  

 vektörünün bileşenleri, d ve b. dereceden tümleştirilmiş olarak ifade edilir 

ve ~ CI(d,b) olarak gösterilir. Şartlar; 

     1. ’nin bütün bileşenleri d. dereceden tümleştirilir.  

     2.  vektörü vardır.  

     3. , (d-b).dereceden tümleştirilir. (b>0) 

  vektörü, “eştümleşme vektörü” olarak adlandırılır (Engle ve Granger, 1987: 253; Charemza ve 
Deadman, 1999: 144).     

 

      3.3. Nedensellik Analizi 

 Granger tarafından 1969 yılında geliştirilen nedensellik testi aşağıdaki denklemler yardımıyla 
gerçekleştirilmektedir. 
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 Burada m gecikme uzunluğunu göstermekte olup değişkenler arasında tahmin edilen standart 
VAR içinde yer alan bilgi ölçütleri kullanılarak tespit edilir (Enders,1995; Gocer vd., 2012). (5) ve (6)  
no’lu denklemlerde, α0 ve λ0, sabit terimleri α , β , λ ve θ gecikmeli değişkenlerin tahmin edilen 
katsayılarını temsil etmektedir. Yukarıdaki modellerde bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerlerinin 
katsayılarının sıfıra eşit (𝛽1 =  𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑖 = 0 ; 𝜃1 =  𝜃2 = ⋯ = 𝜃𝑖 = 0 ) olup olmadığı test 
edilmektedir. (5) no’lu denklemde, F testi kullanılarak hipotezin reddedilmesi halinde X’in Y’nin 
Granger nedeni; (6)  no’lu denklemde hipotezin reddedilmesi halinde ise Y’nin X’in Granger nedeni 
olduğunu gösterir (Mishra vd., 2010; Ekinci, 2011).  

     4. EKONOMETRİK ANALİZ 

 4.1.Veri Seti ve Değişkenler 

 Bu çalışmada 1980-2018195 yılları arasında Türkiye'de ekonomik büyüme ve enerji tüketimi 
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla, uygulamada zaman serileri kullanılmış ve bulunan sayısal 
sonuçlar yorumlanmıştır. Analizde kullanılan seriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Dünya 
Bankası’nın veri tabanından alınmıştır.  Çalışmada öncelikle, zaman serisinin gösterebileceği küçük 
dalgalanmaları ihmal edebilmek için, değerlerin logaritmaları alınmıştır. Daha sonra, iki değişkene ait 
değerlerin durağan olup olmadığını belirlemek için, Geliştirilmiş Dickey Fuller Testi (ADF) ve Phillips-
Perron Testi (PP) yapılmıştır. Daha sonra değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi ortaya koymak 
amacıyla Eştümleşme Testi yapılmıştır. Ardından, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini 
saptayabilmek için, Granger Nedensellik Testi yapılmıştır. 

     Bu verilerin zaman içindeki değişimleri Şekil 1’de görülmektedir. Analizlerde kullanılan GSYH 
ekonomik büyümenin; EN ise enerji tüketiminin kısaltması olarak kullanılmıştır. 

 Şekil 1. Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi Serilerinin Grafiği 

 

 1980-2018 yılları arası ekonomik büyüme ve enerji tüketimi verilerini gösteren seriler 
incelendiğinde; her iki grafiğinde artan bir trende sahip olduğu görülmektedir. Küçük dalgalanmalar 
olsa da, iki serinin de devamlı arttığı görülmektedir. 

  

                                                        
195 Çalışmanın yapıldığı tarihten dolayı, uygulamada 2018 yılına ait ilk altı aylık veriler kullanılmıştır.  
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4.2. Birim Kök Testleri 

      Serinin birim köke sahip olması, durağan olmadığını göstermektedir. ADF ve PP test 
istatistiklerinin sabitli verileri incelendiğinde; GSYH ve EN serileri için şunları söyleyebiliriz: düzeyde 
durağan bir yapıya sahip olmadığı, belli bir ortalama etrafında dağılım göstermediği görülmektedir. 
Birinci farkları alındığında ise; test istatistiklerinin, Mackinnon tarafından belirlenen kritik değerlerden 
mutlak değer olarak büyük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla; GSYH ve EN serilerinin birinci farkları 
alındığında yani I(1) de, durağanlık varsayımını sağladığı söylenebilir (bkz. Tablo 1). 1. dereceden 
farkları alınmış durağan serilerin grafikleri ise Şekil 2’de verilmiştir. 

Şekil 2.  Farkı Alınmış Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi Serilerinin Grafiği 

 

 Tablo 1. Birim Kök Testleri 

Değişkenler ADF 
(sabit) 

ADF 
(trend ve sabit) 

PP 
(sabit) 

PP 
(trend ve sabit) 

LNGSYH -0.4806 
(0) 

-2.4525 
(0) 

-0.4877 
(2) 

-2.7316 
(3) 

LNEN -0.0451 
(0) 

-2.6138 
(0) 

-0.1188 
(1) 

-2.6990 
(3) 

 LNGSYH 
 

-6.0932*** 
(0) 

-6.0022*** 
(0) 

-6.1941*** 
(2) 

-6.0047*** 
(2) 

 LNEN 
 

-7.4063*** 
(0) 

-7.2750*** 
(0) 

-7.4733*** 
(1) 

-7.3375*** 
(1) 

Kritik Değer %1 -3.6155 -4.2191 -3.6155 -4.2191 

Kritik Değer %5 -2.9411 -3.5330 -2.9411 -3.5330 

Kritik Değer %10 -2.6090 -3.1983 -2.6090 -3.1983 

Not:   ifadesi birinci farkları gösterir. Gecikme uzunluğu minimum SCI kriterine göre seçilmiştir. 
ADF ve PP için kritik değerler MacKinnon (1996) tarafından elde edilmiştir. Parantez içindeki 
değerler gecikme uzunluklarını verir. ***p<.01,  **p<.05,  *p<.1 

 

 4.3. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi  

 Değişkenlere ait serilerin I(1) olmaları nedeniyle, sahte nedensellik ilişkisinin önüne geçebilmek 
için Johansen Eştümleşme testi yapılmıştır. Bu test ile nedensellik sınamaları için oluşturulan 
denklemlerde yer alan değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Johansen 
yönteminde ilk aşama gecikme uzunluğunun belirlenmesidir. Buna göre Tablo 2’de belirlenen kriterlere 
göre en uygun gecikme uzunluğunun 2 olduğu görülmüştür. 
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Tablo 2. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

         
Lag  LogL  LR FPE AIC SC HQ 
                  
0  -3.8867  NA 0.0030 -0.1048 -0.0168 -0.0741 
1  101.2644  178.5257 1.73e-05 -5.2924 -5.0287 -5.2003 
2  108.5065  12.4725* 1.45e-05*  -5.4725*  -5.0327*  -5.3190* 
3  110.9911  4.0029 1.58e-05 -5.3883 -4.7725 -5.1734 

      
* Kriter tarafından seçilen gecikme uzunluğunu gösterir. 
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
    

 4.4.Eştümleşme Testi  

 Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi istatistiksel olarak gösteren eştümleşme analizinin 
yapılabilmesi için serilerin aynı dereceden tümleşik seriler olmaları gerekmektedir. Ele alınan 
değişkenlerin  birinci farklarında birim kök içermemesi yani aynı dereceden tümleşik olmaları 
eştümleşme ilişkinin incelenmesine olanak tanımaktadır. Uzun dönemde söz konusu değişkenler 
arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek için bu çalışmada Johansen Eştümleşme testi 
kullanılmıştır. Bu teste ait sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur. Eştümleşme analizi sonuçları 
incelendiğinde ekonomik büyüme ve enerji tüketimi serileri arasında uzun dönemli bir ilişki 
bulunmuştur. Değişkenler arasında eştümleşik ilişki olmadığını söyleyen H0 hipotezi red edilmiştir. 
Max-Özdeğer ve iz istatistikleri bu değişkenler arasında 2 eştümleşme eşitliğinin bulunduğunu gösterir. 

    Tablo 3. Johansen Eştümleşme Testi 

Ho 
Hipotezi 

Özdeğer 
İstatistiği 

İz 
İstatistiği 

% 5 
Kritik 
Değer 

 
Olasılık** 

Max-
Özdeğer 
İstatistiği 

% 5 
Kritik 
Değer 

 
Olasılık** 

r=0* 0.3633 27.2357 12.3209 0.007 16.7071 11.2248 0.005 

r 1* 0.0144 10.5286 5.1299 0.042 1.5286 2.1299 0.052 

Not: Maksimum özdeğer ve iz istatistiğine göre α=0.05 önem seviyesinde 2eştümleşme eşitliğinin 
bulunduğunu göstermektedir. * Hipotezin 0.05 önem seviyesinde red edildiğini gösterir. 
**MacKinnon- Haug-Michelis (1999) p değerleridir. 

  

  4.5. Granger Nedensellik Testi 

Bir değişkeni tahmin etmek için oluşturulan bir modeldeki değişkenin birinin diğerine neden olup 
olmadığını, test etmek için Granger tarafından, “Granger Nedensellik Testi” geliştirilmiştir. Bu test ile 
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi açıklanmaktadır. Nedensellik analizindeki gecikme 
uzunluğu, Akaike Bilgi Kriteri kullanılarak belirlenmiş ve gecikme uzunluğu 2 olarak alınmıştır. Elde 
edilen sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur 

Tablo 4: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

              Hipotezler  F-istatistik Olasılık 

Enerji tüketimi ekonomik büyümenin  nedeni değildir. 3.5468 0.0406 

Ekonomik büyüme enerji tüketiminin  nedeni değildir.  1.0205 0.3718 

 

 Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre; enerji tüketimi ekonomik büyümenin nedeni 
değildir diyen Ho hipotezi (0.0406 ile) %5 önem düzeyinde reddedilmiştir. Ekonomik büyüme, enerji 
tüketiminin nedeni değildir diyen Ho hipotezi ise (0.3718 ile) kabul edilmiştir. Böylece, ekonomik 
büyüme ile enerji tüketimi arasında nedensellik ilişkisinin, enerji tüketiminden ekonomik büyümeye 
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doğru olduğu yani; tek yönlü bir ilişkinin varlığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla,  enerji tüketiminin, 
ekonomik büyümenin nedeni olduğu ve enerji tüketiminde meydana gelen değişmelerin ekonomik 
büyümeyi etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç; Yu ve Choi (1985), Şengül ve Tuncer (2006), 
Mucuk ve Uysal (2009), Polat vd. (2011) ve Karakaya (2017) çalışmalarını destekler niteliktedir. 

 SONUÇ 

 Ekonomik büyümeyi gerçekleştirmenin en önemli etkeni olarak sanayileşme sayılabilir. 
Sanayileşmeyi sağlamak için ise kullanılan girdilerin en önemlisi enerji girdisidir. Üretim artışı elde 
etmek için daha fazla enerji kullanımına ihtiyaç duyulur. Böylece, milli gelir artışı da meydana 
gelmektedir. Bu durum, bir ülkenin büyümesi için enerji kullanımının ne kadar önemli olduğunun 
göstergesidir. Gelişmekte olan ülke konumundaki Türkiye için de bu durum böyledir. Çünkü 
Türkiye’nin gelişebilmesi için; sanayileşmeye, sanayileşebilmesi için ise, daha fazla enerji girdisine 
ihtiyaç vardır. Bunu gerçekleştirirken Türkiye’nin, dış ülkelerle rekabet edebilirliğini kaybetmemesi için 
üretim maliyetlerini düşük seviyelerde tutması gerekmektedir. Dolayısıyla en önemli üretim girdisi 
olan enerji tüketiminin dış ülkelere olan bağımlılığı azaltılmalıdır. Yani enerji kullanımının yenilenemez 
enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru kaydırılması gerekmektedir (Uçan ve 
Kaçar: 2017: 118). 

 Türkiye için enerji gereklidir ve stratejik anlamda öneme sahiptir. Enerjinin sürdürülebilir ve 
güvenli bir şekilde elde edilmesi, verimliliğinin yüksek olması, hem yerli hem de yenilenebilir 
kaynakların kullanılabilmesi Türkiye için oldukça önemlidir ve bu konunun üzerinde durulmaktadır. 
Enerji bağımlılığı devletler için dezavantaj oluşturmaktadır. Enerjide bağımsız olmak, ülkelerin 
ekonomik büyümesini sağlaması açısından çok önemli olduğu kadar, uluslararası arenada siyasi 
yaptırımlara maruz kalmayı önlemeye de yardımcı olur. Türkiye enerji bağımsızlığı için attığı her 
adımda bağımlılığını azaltmış, verimliliğini artırmış olacaktır (Karakaya, 2017:36). 

 Enerji tüketimi ve büyüme arasındaki ilişkileri analiz eden çalışmalar, enerji tasarrufu 
politikalarının büyümeyi olumsuz yönde etkilemeden uygulanıp uygulanamayacağı konusuna 
odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde (1980-2018) büyüme ve enerji kullanımı 
arasındaki nedensellik ilişkilerine, farklı bir yöntemle yeniden bakarak nedenselliğin yönünü 
belirlemeye çalışmaktır. Enerji tüketiminden büyümeye doğru işleyen tek yönlü güçlü bir nedensellik 

ilişkisi bulunmuştur. Türkiye için enerji kullanımından büyümeye doğru işleyen tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisinin bulunması, enerji tasarrufu politikalarının ekonomik büyümeyi olumsuz 
etkileme olasılığı olduğunu göstermektedir. Bu ilişki büyüme hipotezi olarak kabul edilir. Bu hipoteze 
göre enerji tüketimini kısıtlayan politikaların ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki yaratacağı 
anlamına gelir. Bir diğer deyişle, Türkiye’de enerji tüketiminin artması ekonomik büyümeyi 
artırmaktadır. Elde ettiğimiz bulgular literatürdeki birçok çalışma ile de tutarlıdır. Türkiye için yapılan 
birçok çalışmada kullanılan veriler, zaman aralığı ve kullanılan yöntemdeki farklılıklar, enerji ve 
ekonomik büyüme arasındaki ilişki konusunda sonuçların farklılaşmasına sebep olmaktadır. 

 Ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde Türkiye için enerji tüketimi ekonomik büyüme 
açısından önemli bir değişkendir. Dolayısıyla Türkiye’nin ekonomik büyümeyi devam ettirmek için 
enerji tüketimine devam etmesi gerekmektedir. Ancak bunu gerçekleştirirken ise bağımlı olduğu enerji 
kaynaklarına değil de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi Türkiye için maliyetlerin azalması ve 
refah seviyesinin daha yüksek seviyeleri ulaşması anlamına gelir. 
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BİLDİRİ NO 190: II. DÜNYA SAVAŞINDA İHTİKÂRLA MÜCADELEDE 
ALINAN BİR ÖNLEM: SÜRGÜN VE İŞ YERİ KAPATMA CEZASI 

Prof. Ali Rıza GÖKBUNAR⁕; Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN⁕⁕ 

ÖZET 

Türkiye, II. Dünya Savaşına savaş girmediği halde savaş tehdidi altındaki ülkelerden birisi olarak, bu savaştan 
ekonomik ve sosyal açıdan ciddi bir biçimde etkilemiş, savaş tehdidinden dolayı, savaş ekonomisi uygulamalarını 
hayata geçirmek zorunda kalmıştır. Savaş riskinin doğurduğu ortam ve tarafsızlığı koruma çabası Türkiye’nin 
büyük bir ordu oluşturmasını zorunlu kılmıştır. Türkiye gibi, tarım ülkesi olan ve üretimin emek gücüne 
dayandığı bir ülke ekonomisinde, genç nüfusun büyük kısmının askere alınması üretim seviyesinde ciddi düşüşlere 
yol açmıştır. Savaş koşulları nedeniyle ithalattaki düşüş ve üretimdeki önemli miktardaki azalışla birlikte, 
tüketimde meydana gelen artışlar, birçok ürünün fiyatlarını olağanüstü miktarda artmıştır. Savaş sürecinde 
toplum yaşamını etkileyen en önemli sorunlarının başında “karaborsa” ve “ihtikar” gelmiştir. Savaş yılları içinde 
karaborsa ve ihtikârla mücadele edilmesi için dönemin hükümetleri çeşitli önlemler almışlardır. Bu önlemlerin 
başında Milli Korunma Kanunu’nun çıkartılması gelmektedir. Bu kanun ile birlikte, fiyatlara müdahale etmenin 
yanı sıra birçok tüketim ürünü kamu eliyle dağıtılmaya başlanmıştır. Savaş yıllarında aşırı kazanç arzusu içinde 
olanları bu davranışlarından alıkoymak için, servetlerine müsadere, hapis, sürgün ve idam cezalarının 
uygulanması için yasalar çıkartılmıştır. Bu çalışmada II. Dünya Savaşı sürecinde iktidarda olan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetlerinin ihtikârla mücadeleye ilişkin olarak aldığı cezai tedbirlerden sürgün cezası ve işyeri 
kapatma cezası incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: II. Dünya Savaşı, Milli Korunma Kanunu, Savaş Ekonomisi, İhtikâr, Karaborsa 

JEL Kodları: H12, H30, H56, N40, P41 

A MEASURE TAKEN TO STRUGGLE AGAINST PROFITEERING DURING THE WORLD WAR 
II: EXILE OR BUSINESS CLOSING PENALTY 

ABSTRACT 

Although Turkey did not take part in the World War II, it had to implement war economy due to war threat and 
because it had been seriously affected by war from economic and social perspectives. The atmosphere created by 
war and the effort to keep impartiality urged Turkey to prepare a huge army. Because Turkey was an agricultural 
state and its economy was largely based on labour force, recruiting the majority of its young population caused a 
serious decline in production. With the decrease of importation and large decrease in the production because of 
war atmosphere, the increase of consumption led to extraordinary increase in the price of many products. “Black 
market” and “profiteering” were two of the most important problems that had the biggest impact on the life of 
society along the war. The government at the time took various precautions to struggle against black market and 
profiteering along the war years. The most important measure was enactment of National Protection Law. With 
this law, the prices of many products were intervened and many products were distributed by the government. 
The required laws were passed for confiscating the properties, imprisonment, exile and death penalty in order to 
prevent those who wanted to have excessive profit along the war years. In this study, the Government of Republic 
of Turkey’s imposing exile and business closing punishments as penal measures along the World War II will be 
analysed. 

Keywords: World War II, national protection law, war economy, profiteering, black market 

JEL Codes: H12, H30, H56, N40, P41 

 

GİRİŞ 

İkinci Dünya Savaşı’nda Türk ekonomisi savaşın tüm olumsuzluklarından etkilenmiştir. Savaş yılları 
boyunca büyük bir ordunun savaşa hazır halde tutulması savunma harcamalarının artmasına neden 
olurken,  çalışma yaşındaki insanın askere alınması bir yandan üretim faaliyetleri için yetişmiş işgücü 
ve kaynak sıkıntısını artırırken diğer taraftan tüketim harcamalarının hızla yükselmesine neden 
olmuştur (Tekeli ve İlkin, 2010, s.411; Tokgöz, 1999, s.99). Savaş koşulları nedeniyle ithalattaki ciddi 
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düşüş ve üretimdeki azalış birlikte tüketimde meydana gelen artışlar birçok ürünün fiyatını olağanüstü 
oranda yükseltmiştir. 

Diğer yandan savaşın uzun sürmesi ve giderek şiddetinin artmasına rağmen, üst gelir dilimindeki 
kişilerin savaş koşullarına rağmen tüketim alışkanlıklarını değiştirmemeleri ve birçok ürünü 
karaborsadan temin etme ısrarlarının yukarıdan bahsedilen hususla birleşmesi de karaborsayı 
oluşturan önemli faktörlerden birisi olmuştur (Gökbunar, 2015, s.87).  

Savaş yılları içinde karaborsa ve ihtikârla mücadele edilmesi için dönemin hükümetleri önlemler 
almışlardır. Bu önlemlerin başında Milli Mücadele Kanunu’nun çıkartılması ile birlikte, fiyatlara 
müdahale etmenin yanı sıra birçok tüketim ürünün kamu eliyle dağıtılmaya başlanmıştır. Savaş 
yıllarında aşırı kazanç arzusu içinde olanları bu davranışlarından alıkoymak için, servetlerine 
müsadere, hapis, sürgün ve idam cezalarının uygulanması için yasalar çıkartılmıştır.  

Bu tebliğde II. Dünya Savaşı sırasında işbaşında olan hükümetlerin ihtikârla mücadele aldıkları 
önlemlerden cezai tedbirlerden birisi olan sürgün ve işyeri kapatma cezası incelenmiştir. 

I.  İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA İHTİKÂR VE KARABORSA OLAYLARI: DÖNEMİN 
BASININDAN YANSIMALAR 

Arapça, “hakr” kökünden türeyen ihtikâr, “hakkını yemek, kötü davranmak; kıtlaştırmak, tedavülden 
çekmek, istiflemek, tekeline almak” anlamlarına gelmektedir. İhtikâr yapana ise muhtekir (hakîr, 
hakkâr) denilmektedir (Kallek, 2000, s. 560). Öztel (2013), “Halkın yiyecek içecek gibi zaruri ihtiyaçlarını 
ucuz fiyatla toplayıp, fırsat bulunca pahalı satarak haksız kazanç elde etme eylemi olan ihtikârı, darlığı kamuya 
zarar verecek tüketim mallarının, kıtlık yaratmak amacıyla ya da fiyat artışı beklentisiyle piyasadan çekilmesi” 
şeklinde izah edilebileceğini belirtmektedir (s. 305). Savaş ve ekonomik buhran dönemlerinde ihtikâr 
yapanlara, muhtekir dışında vurguncu, muktedir, madrabaz gibi isimler de verilmektedir. 

Savaş yıllarında mal kıtlığının yaygın hale gelmesi çok sayıda üretici ve aracının karaborsa yoluyla 
zengin olması fırsatı yakalamasına yol açmıştır. Savaşın yol açtığı sıkıntıları istismar etmek isteyen 
istifçilerin, zorunlu ihtiyaç malları türünden olan şeker, tuz, kibrit, sabun, zeytinyağı v.b. pek çok malı 
piyasadan çekerek ekonomik bir bunalım yaşanmasına yol açmaları, hükümeti ihtikâra karşı etkili 
önlemler almayı sağlayacak tedbirleri hayata geçirmeye mecbur bırakmıştır (Çevik, 2012, s.117). 

Gerek dönemin Başbakan’ı olan Dr. Refik Saydam gerekse hükümetin diğer bakanları verdikleri 
demeçlerde yaşanan bu sıkıntıların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı, bunun için yasal 
düzenlemelerin derhal TBMM’den geçirilerek çıkarılacağını ifade etmekteydiler. Resim 1’de Başbakan 
Dr. Refik Saydam’ın bu konudaki bir açıklamasının dönemin gazetelerinden birisine manşet olması yer 
almaktadır. 

 

Resim 1: Dönemin Gazetelerinde Başbakan Refik Saydam’ın Açıklamaları 
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1940 ve 1942 yıllarında Fiyat Murakabe Komisyonlarının faaliyetlerine başlamasıyla yaptıkları 
denetimlerde birçok ihtikâr vakasını tespit etmişlerdir. Dönemin gazetelerinde yayınlanan ihtikâr 
olaylarına ilişkin haber örnekleri Tablo 1’de görülebilir: 

Tablo1. Dönemin Gazetelerine Yansıyan İhtikârla İlgili Haberlerden Örnekler 

Yeni Asır Gazetesi  
10 Ağustos 1941 
 

Keçecilerde Saraçlar çarşısında manifaturacı Mustafa oğlu Hasanın ihtikâr yaptığı 
haber alınmış murakabe bürosu memurlarıyla emniyet memurları tarafından alınan 
tertibat sayesinde mumaileyh 36 - 40 kuruşa satılan Nazilli basmasını 73 kuruşa ve 
85 liraya olan kaput bezinin topunu 7 liraya satarken meşhuden yakalanmış ve 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Yeni Asır Gazetesi  
25 Kasım 1941 

Ödemişin Çatal yol mahallesinin istasyon caddesinde 103 sayılı evde oturan Mustafa 
oğlu Hüsnü Nalçacı, ayarı 132 kuruşa satılması lâzım gelen arpayı 260 kuruşa 
sattığından hakkında tutulan zabıt varakasıyla adliyeye teslim olunmuştur. 

Yeni Asır Gazetesi 
6 Aralık 1941 
 

Arastada 350 sayılı tuhafiye mağazası sahibi Mehmet Emin Kâtipgil, makarna 
satışında ihtikâr yaptığı iddiasıyla adliyeye verilmiştir. Bergama’nın Turabey 
mahallesinde kömürcü İsmail Onlar Hüseyin Öcal hakkında, dükkânında mevcut 
kömürleri müşterilerine satmadığı şikâyet edildiğinden millî korunma kanunu 
hükümlerine göre takibat yapılmaktadır. 

Yeni Asır Gazetesi  
16 Aralık 1941  
 

Bergama’nın Selçuk mahallesinde oturan ve peynir pazarında seyyar peynircilik 
yapan Mehmet oğlu Hüseyin Çandar, kendisinde mevcut tereyağları satışa arz 
etmediği ve satışa çıkardığı yağları yüksek fiyatla sattığı iddiasıyla Milli Korunma 
Kanunu’na muhalif hareket maddesinden adliyeye verilmiştir. 

Akşam Gazetesi 
18 Temmuz 1942 

Sirkeci’de Ebüsuud Caddesinde kaynakçılık yapan Avni, eskimiş bir otomobil 
lâstiğini 25 liraya satmaktan, Tahtakale’de Hasirciler’de 45 numarada şekerlemeci, 
Panayut kilolu 647 kuruşa satılması icap eden Kakaonun kilosunu 1300 kuruşa 
satmaktan ve Taksimde Kristal gazinosunda garson Zeki de 45 derecelik rakıyı 50 
derecelik rakı yerine verip 290 kuruş yerine 600 kuruş almaktan millî korunma 
mahkemesine verilmiştir. 
Bundan başka Galatada Frank hanı kalcısında çivicilik yapan Zodikyan’da 66 bin 
kilo çiviyi yüksek fiyatla satmak cürmünden müddeiumumîliğe verilmiştir. Hadise 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Vakit Gazetesi 
22 Eylül 1942 

Vurguncu bir tacirin bulduğu kurnazlık 
Malını saklamak için yalandan borçlanmış ve stok malı gizlice yüksek fiyatla satmış 
Milli korunma müddeiumumiliği kurnazca tertip edilmiş mühim bir ihtikâr 
hadisesinin tahkikatına el koymuş bulunmaktadır. Hadise şudur: Tahtakalede demir 
ticareti yapan Sami Abnaf adında biri, depo malzemenin son zamanlarda kıtlaşması 
üzerine, elinde mevcut malları çok yüksek fiyata satmak ümidiyle saklamak istemiş, 
bu maksatla da güya R. İ adında bir tüccara 60 bin lira borçlanmış gibi bir senet 
hazırlamıştır. Bundan sonra da dükkânını kapatmış ve kendisine müracaat edenlere: 
-Mallarım haciz edilmiştir! diyerek satmamıştır. Fakat el altından da yüksek 
fiyatlarla müşteri bulmuş ve evvelki gün dükkânın arka tarafından mallarını 
kaçırmağa başlamıştır. Bunu haber alan memurlar derhal vaka yerine koşmuşlar ve 
mallar kaçırılırken cürmü meşhut halinde yakalamışlardır. Mallar müsadere 
olunmuş ve müddeiumumiliğe verilen vurguncu derhal tevkif olunmuştur. Senedi 
hazırlatan R.İ. hakkında da suça iştirakten takibata başlanmış bulunmaktadır. 

Yeni Asır Gazetesi  
28 Ekim 1943 

Dün millî korunma mahkemesine oldukça mühim bir kaçakçılık vak'ası intikal 
etmiştir. Antepli şoför Nuri oğlu Mehmet Etimur adında biri, 80 kilo çekirdek 
kahveyi getirirken Basmahane istasyonunda zabıta memurları tarafından 
yakalanmıştır. 
Dün millî korunma mahkemesine sevk edilen Mehmet sorgusu yapıldıktan sonra 
tevkif edilmiştir. Bazı hususatın tetkiki için mahkemesi önümüzdeki ayın 3 cü 
gününe bırakılmıştır. 

 

II. İHTİKÂRLA MÜCADELEDE BİR TEDBİR: MİLLİ KORUNMA KANUNU 
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Ülkemizde işgücünün önemli bir kısmının çekilmesi, tarım ve sanayi üretim endekslerinde önemli 
düşüşlere neden olurken, savaş koşullarında ithalatın kısıtla hale gelmesi, savaşın finanse edilmesi için 
emisyona196 yönelinilmesi gibi nedenlerle ülkemizde hayat pahalılığı197 yaşanmaya başlamıştır. Birçok 
mallın fiyatı ciddi bir şekilde artarken, savaş devam ettikçe, pek çok ürün yasal piyasalarda bulunamaz 
hale gelmiştir.   

Savaşın finansmanın yanı sıra, tüm ihtiyaç maddelerinin piyasalarda bulunması, insanlar arasında eşit 
olarak dağıtılması, enflasyonla ve oluşan karaborsa ile mücadele savaş hükümetlerinin en önemli uğraş 
alanları olmuştur. Savaş dönemlerinde devletlerin, halkın ihtiyaç maddelerini karşılamak ve hayat 
pahalılığı ile mücadele etmek için savaş sürecinde karne yöntemi de denilen tayınlama, fiyatları 
kontrolü etme, bireylerin ellerindeki banknotları toplama, paradan kaçmaya yönelik önlemler alma, dış 
ticaretin kontrolü ve kambiyo işlemlerini kontrolü gibi yöntemleri uyguladıkları görülmektedir 
(Gökbunar, 2015, s.38).  

Özellikle karaborsa ve ihtikârı önlemek için hemen hemen savaş yıllarında tüm ülkeler kanunlar 
çıkartarak bu faaliyetleri yapanlar hakkında ciddi yaptırım kararları almışlardır. II. Dünya Savaşı’nda 
ülkemizde iaşe ve tüketim mallarının temini sorunun yan sıra, yüksek düzeyde enflasyon, karaborsa ve 
ihtikâr olayları yaşaması üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 18 Ocak 1940 tarihinde Milli 
Korunma Kanunu çıkartılmıştır. Bu kanunla hükümete ekonomiye müdahale için Bakanlar Kurulu’na 
her türlü yetkiyi verilmiştir. MKK’daki hükümete verilen bazı yetkiler ise (Şener, 2004, s.77):  

• El koyma, 

• Fiyat murakabe komisyonlarının kurulması, 

• Narh uygulaması, 

• İaşe Müsteşarlığı’nın oluşturulması, 

• Halk Dağıtma Birliklerinin kurulması, 

• Ücretli iş yükümlülüğü, 

• Özel teşebbüse fazla mesai uygulaması, üretim araçlarına el konulması, 

• Devletin üretim, tüketim, dağıtım ve stoklama ile ilgili yetkisi, 

• Karne uygulamaları, 

1941’de Ticaret Vekâlet’ine bağlı görevi “gıda malları ve diğer zorunlu tüketim mallarının ithalat ve ihracatını 
yurt içi ticaretini, tayınlamasını ve fiyat denetimini sağlama” olan bir İaşe Teşkilatı kurulmuştur (Güler, 
2008, s.3). Daha sonra ise bu teşkilat kapsamında “Fiyat Murakabe Komisyonu” kurmak olmuştur. 
Komisyonun amacı başta ekmek, et ve şeker olmak üzere temel besin maddelerinin fiyatlarını denetim 
altına almaktı. 

İhtikârla mücadele eden komisyonlar, ihtikâr olup olmadığını malların faturalarını inceleyerek 
yapıyorlardı. Şayet mal, faturada yazılı değerin çok üzerinde satılıyorsa ihtikâr olduğu varsayılıyordu. 
Mal normal bir kârla satılıyorsa ihtikâr olarak kabul edilmiyordu. Ancak komisyon tüm bu incelemeleri 
faturalar üzerinden yaptığı için, tüccarlar mallarına açıkça zam yapmaktan çekiniyorlar, satışlarında 
fatura da vermiyorlardı. Milli Korunma Kanunu gereği fatura vermek mecburiydi (Ayışığı, 1998). 

İhtikâr suçu işleyenler tespit edildiklerinde Milli Korunma Mahkemelerine yargılanarak kendilerine, 
para cezası, hapis veya sürgün cezası verilerek cezalandırılmışlardır.  

  

                                                        
196 Diğer yandan devletler artan savaş harcamalarını, mevcut vergileri artırma ya da yeni ağır veriler yürürlüğe koyma, iç ve dış 

borçlanma ve kâğıt para arzı yoluyla enflasyondur. Ülkemizde artan savunma harcamalarının finanse etmek için ilk başvurulan 
yol enflâsyona başvurmakta tereddüt etmemiştir. 1938 yılında 150 milyon lira tutan tedavüldeki banknotlar 1939 ağustosunun 
son haftasında 220 milyona, 1942 tarihli bilânçoda 601 milyona ve 1944’de 1 milyara yükselmiştir (Ergin, 1943, s.160, Neumark , 

1946, s.73).  
197  1939 ve 1945 yılı arasında Ankara'da fiyatlar genelde % 230 ve İstanbul'da da % 250 dolayında artmıştır (Çavdar, 1999, s.379) . 
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III. İHTİKÂR SUÇU İŞLEYENLERE YÖNELİK SÜRGÜN VE İŞYERİ KAPATMA CEZALARI 

MKK'nın 53. maddesinden itibaren 69. maddesine kadarki 18 maddelik beşinci bölüm hükümler, ihtikar 
yapanlara hakkında verilecek cezalar belirtilmiştir. Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrası ile 24, 29, 31 ve 
38. maddelerdeki hükümlere uymayanlara 25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası ve tekrarı halinde 
100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasıyla birlikte 7 günden 1 aya kadar hapis cezası verilecektir 
(md. 53). Kanun'un 9. maddesinde yer alan iş yükümlülüğüne uymayanlara ve 10, O, 15, 17 ve 36. 
maddeler ile 40. maddenin 1. fıkrasına aykırı davrananlara 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası 
ve tekrarı halinde 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası ile birlikte 15 günden 2 aya kadar hapis 
cezası verilmiş (md. 54). Yine bu Kanun'un 21 ve 37. maddelerine uymayanlara ise, 10 liradan 100 liraya 
kadar hafif para cezası verilmiştir (md. 55). 22 ve 25. maddelerdeki hükümlere uymayanlara ise, 250 
liradan 2000 liraya kadar ağır para cezası ve tekrarı halinde 1000 liradan az olmamak üzere ağır para 
cezası ile birlikte 2 yıldan 5 yıla kadar geçici sürgün cezası verilmiştir (md. 56). Bu Kanun'un 28. 
maddesinde düzenlenen şekliyle malını gümrükten çekmeyenlere ise 7 günden 1 aya kadar hapis ve 
50-250 lira ağır para cezası verilmiştir (md. 57). 

Büyük çiftçilere ve büyük tüccarlara karşı alınan tüm önlemlere, kararlara ve yaptırımlara rağmen, 
stokçuluk ve karaborsacılık artmış, adeta hükümete meydan okuyan bir hava oluşmuştur. (Öztürk, 
2013, s. 143). Hükümet yetkilileri bu durum karşısında Milli Korunma Kanunu’nda yer alan en sert 
önlemlerden birisi olan sürgün cezası uygulamalarını bazı yörelerde sert bir biçimde hayata geçirmiştir. 
Kanun'un uygulanmaya henüz başlanmasının verdiği heyecanla ilk aylarda İzmir de dâhil olmak üzere 
Türkiye'nin birçok yerinde mahkemelerden sürgün cezası kararları çıkmıştı. Sonraki dönemlerde 
sürgün cezalarında belirli bir düşüş olmuş ve cezalar, para ve hapis cezası şeklinde yoğunlaşmıştır 
(Bulut, 2004). 

Tablo 2. Dönemin Gazetelerine Yansıyan Sürgün Cezası Haberlerinden Örnekler 

Yeni Asır Gazetesi,  
13 Mart 1940 

Urla kazasında şeker saklayan üç bakkal 500 lira para cezası ve ikişer sene 
sürgüne mahkûm edilmiştir. B. Ragıp Demirkoç adındaki kişi toplam 300 kg 
şekeri sakladığı gerekçesiyle MKK'nın ihtikârla ilgili 32. maddesine dayanarak 
Aydın vilayetine sürgün edilmişti. 

Cumhuriyet Gazetesi,  
3 Temmuz 1942 

Demir fiyatlarını yükseltme hareketleri sabit görülen iki tacir ikişer sene sürgüne 
mahkûm edildiler. 

Tan Gazetesi,  
27 Mart 1942 

120 çuval şeker saklayan Seferoğlu, 2 sene 2 ay Kırşehir’e sürgün edildi, 750 lira 
da para cezasına çarptırıldı. 

Savaş yıllarına hem aşırı fiyat artışları hemde karaborsa ile mücadele için alınan cezai önlemlerden bir 
diğeri ise işyeri kapatma cezası olmuştur. MKK’na muhalefet etmekten birçok tacire hapis cezası 
verilmiştir. 
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Resim 2: Dönemin Yetkili Kurumlarından Bir İhtikâr Olayına İlişkin Ceza Kararı 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

II. Dünya Savaşı’nda yaşanan ithalatın azalması, askere alınan milyonlarca kişi yüzünden tarımsal ve 
sanayi üretiminin azalması piyasalarda birçok ürünün bulunmasını zorlaştırmıştır. Bu ekonomik 
ortamda yararlanmak isteyen bir takım hırslı tacirler, malların fiyatlarını aşırı derecede artırma yoluna 
gitmişlerdir. 

Savaşın sürdüğü dönemde Türkiye iki hükümet tarafından yönetilmiştir. Savaşın ilk yılları olan 1939-
1942 yılları arasında Dr. Refik Saydam Hükümeti görevde olmuş, ardından 09.07.1942 tarihinden 
itibaren de Şükrü Saraçoğlu Hükümeti görevi üstlenmiştir. Milli Korunma Kanunu (MKK) Dr. Refik 
Saydam Hükümeti döneminde çıkarılmış ve bu dönem piyasalara yönelik hükümet müdahalelerinin 
yoğun olduğu bir dönem olmuştur. Sonrasında gelen Şükrü Saraçoğlu Hükümeti bu sert önlemleri ilk 
etapta gevşetme yoluna gitmişse de sonrasında bunun yaşanan sorunlara çözüm olmadığı 
görüldüğünden, bu gevşetme önlemleri yerini yine sert tedbirlere bırakmıştır. 

Savaş dönemindeki hükümetler söz konusu durumla mücadele etmek için bir dizi önlemler almak 
zorunda kalmışlardır. Bu mücadelede en önemli önemler arasında yer alan cezai önlemler hapis, para 
cezası ve sürgün cezası olmuştur. MKK’nın çıkartılmasından hemen sonra 1940 ve 1941 yıllarında 
sürgün cezası uygulamaya konulmuştur. Diğer yaptırım kararı ise işyeri kapatma cezası olmuştur. 1942 
yılından sonra hapis verilmeye başlanmıştır. Ancak mali ve iktisadi tarihimizde çok ender olan sürgün 
cezası, hatta para ve hapis cezaları ihtikârı önlemede yeterli olmamış ve savaş dönemi boyunca ihtikâr 
olayları devam etmiştir. İhtikârın önlenmesi amacıyla idam cezası önerisi TBMM’ye teklif olarak 
gelmiştir. 
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BİLDİRİ NO 199: İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ 
KUŞAK HAKLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm Kılıç; Ömer Korkmaz 

ÖZET 

İnsan hakları kavramı günümüzde en çok tartışılan ve üzerine çalışmalar yapılan konulardan biridir. 
İnsanın insan olmasından ötürü sahip olduğu hakların neler olduğu; kapsamı, niteliği, tasnifi ve 
uygulamadaki problemler kavramın ilk ortaya çıktığı günden itibaren tartışıla gelmiştir. İnsan hakları; 
en başta devletin, insanların temel hak ve hürriyetlerine müdahale etmesini engellemek ve devleti 
sınırlandırmak amacıyla savunulmuş, tezler bu temele dayandırılmıştır. Fakat bugün gelinen noktada 
bu hakların kapsamı genişlemiş ve devlete de çeşitli ödevler yüklenmiştir.  

Kapsam genişledikçe, tartışılan konular da doğal olarak artmaktadır. Klasik, devleti sınırlandıran insan 
hakları kavramı hala etkinliğini korumakla birlikte; bu hakları tamamlayacak ve insan onuruna 
yakışacak bir yaşam için gereken başka haklar da kavramın içine eklenmiştir. Bu da, her dahil edilen 
hakkın insan hakkı olup olamayacağı konusunda ve mutabakatın sağlanmasını engelleyen bir durum 
olarak eleştirilmiştir.  

Biz bu çalışmamızda: insan hakları literatüründe en çok tartışılan konulardan olan ikinci ve üçüncü 
kuşak olarak tasnif edilmiş bazı hakların niteliklerine, onlara yöneltilen eleştirilere ve bu eleştirilere 
verilen yanıtlara değinmeye çalışacağız. Bunun için de önce insan hakları kavramının tanımını yapacak, 
sonra bu hakların nitelikleri ve sınıflandırılmalarından kısaca bahsedeceğiz. Son olarak da bu haklar 
arasındaki gerilime değineceğiz.  

Anahtar Kelimeler: İnsan, Hak, Sosyal Haklar, Halklar, Kendi Kaderini Tayin 

 

SECOND AND THIRD PARTY RIGHTS IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS 

ABSTRACT 

The concept of human rights is one of the most discussed and studied topics. What human rights are 
due to being human; The scope, nature, classification and problems in application have been discussed 
since the first day of the concept. Human rights; first of all, the state was prevented from interfering 
with the fundamental rights and freedoms of the people and was defended in order to limit the state. 
However, the scope of these rights has been widened at the point reached today and various 
assignments have been made to the state. 

 As the scope expands, the issues discussed also increase naturally. Although the classical, state-limiting 
concept of human rights still remains effective; these rights and other rights necessary for a life worthy 
of human dignity are added to the concept. This has been criticized as a condition that prevents any 
agreement on the right of every human right to be granted and the agreement to be reached. 

In this study, we will try to address the qualifications of some rights, the criticisms against them and 
the responses to these criticisms, which are classified as the second and third generations, which are the 
most debated issues in human rights literature. For this, first we will define the concept of human rights, 
then we will briefly talk about the qualifications and classifications of these rights. Finally, we will touch 
on the tension between these rights. 

Key Words: Human, Rights, Social Rights, Peoples, Self-Determination 

 

GİRİŞ  

Öncelikle hakkın ve daha sonra insan hakları kavramının tanımını yapmakta fayda var. Tarih boyunca 
hakkın ne olduğu üzerinde çok farklı tartışmalar ortaya atılmış, hak kavramının ne olduğu ve nasıl 
tanımlanması gerektiği temel tartışma konuları olmuştur. Ortaya çıkan tanımların, ekonomik, sosyal ve 
siyasi duruma göre ortaya çıktığı kabul edilebilir (Karan 2006:1). Kavramsal olarak “hak” kelimesi, hem 
günlük dilde hem de felsefi alanda yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Konuşma dilinde hak 
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kavramından söz edildiğinde, hak sahibi olan birinin bir şeye yetkili olduğu veya onun bir şeyi meşru 
olarak talep edebileceği anlatılmak istenir (Turhan 2013: 361).  

Bizim kullanacağımız hak tanımı menfaat teorisine uygun olarak; hak, kişilerin hukuk düzeni 
tarafından tanınan ve korunan menfaatleridir. Bir menfaatin hak haline gelebilmesi için bir kişiye ait 
olması ve hukuk tarafından korunması gerekmektedir (Gözler 2015: 275). İnsan Hakları ise; “İnsanın 
salt insan olması nedeniyle öznesi olduğu ve doğuştan kazandığı temel hak ve özgürlüklerin tümünü, 
ayrıca onun tüm yönleriyle kişiliğini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve kurallar 
bütününü ifade eder.” (http://www.edb.adalet.gov.tr/duyurular/iimnotlar/insanhaklari.pdf).  

İnsan hakları adından da anlaşılacağı üzere merkezine insanı almakta ve tüm insanların insana yakışır 
bir hayat sürmeleri için gereken minimum şartların sağlanmasını hedeflemektedir (Beetham 2006: 134). 
Fakat bu minimum -asgari- şartlar nelerdir? İnsanın insanca yaşaması yalnızca haklarının kişi devlet 
veya kurumlarca tanınmasıyla ve saygı gösterilmesiyle gerçekleşebilir mi? Bu konuya ileride ayrıntılı 
bir biçimde değineceğiz. Burada insan hakları kavramının sınıflandırmasını inceleyerek başlayacağız.  

A) İnsan Hakları Kavramının Sınıflandırılması  

Temel tartışmalardan biri insan haklarının sınırları ve kapsamı ile ilgilidir. Pozitif ve negatif haklar 
olarak hakların kabaca iki kategoriye ayırımı Alman hukukçusu Jellinek’in ayrımına dayanmaktadır 
(Kalabalık 2013: 59).Bu ayrım bir refleks haline gelmiş olsa da bu ikili ayrım yanıltıcı olabilmektedir 
(Donnelly 1995: 38)  

Klasik anlamda insan hakları daha çok negatif haklar olarak tanımlanmaktadır. Bir hakkın yerine 
getirilmesi için devletten beklenen eylem müdahale etmeme, engellememe ise; negatif statüde haktan 
bahsedilmektedir. Negatif statü hakları söz konusu olduğunda, devletin aktif eylemde bulunması 
beklenmeyip birey bu haklardan devletin bir katkısı olmadan yararlanmaktadır (Turhan 2013: 368). 
Klasik anlamda hakların birinci hedefi, devletin keyfi güç kullanımını sınırlamaktır. Devletin yapması 
gereken insan haklarını tanımak, bunlara tecavüz etmemek ve başkalarına karşı korumaktır (Erdoğan 
2011: 67). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ilk 20 maddedeki yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve 
güvenliği, eşitlik, din ve vicdan özgürlüğü gibi haklar genelde negatif statü haklarıdır (Nohutçu ve 
Kaya 2016: 22).  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sında 17. maddeden 41. maddeye kadar temel hak ve hürriyetler, madde 
66’dan 75. maddeye kadarda siyasal hak ve ödevler tanımlanmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası).  

Buna karşılık, devletin olumlu bir müdahalesinin gerektiğini ileri süren haklar pozitif haklar 
kategorisine girer (Gemalmaz 1997: 321). Klasik sivil ve siyasal haklara ilave olarak, devlete pozitif 
faaliyet yapma yetkisi tanıyan bu “ikinci kuşak” haklara “sosyal, ekonomik ve kültürel haklar” 
denmektedir (Erdoğan 2011: 68).  

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 16. 22. ve 25. maddeler arasında düzenlenen evlenme ve aile 
kurma, ailenin korunması, sosyal güvenlik hakkı, eşit işe eşit ücret hakkı, dinlenme, eğlenme beslenme, 
giyim, konut ve tedavi hakkı gibi birçok pozitif statü hakları bulunmaktadır (Nohutçu ve Kaya 2016: 
29).  

Yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın madde 41’den 66. maddeye kadar sosyal ve ekonomik hak ve 
ödevler tanımlanmaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası).  

İnsan haklarındaki bir başka sınıflandırmada kuşak sınıflandırmasıdır. Hak ve hürriyetler tarihsel 
olarak ortaya çıkışlarına göre üç kuşağa ayrılırlar. Bu ayrımı ilk defa Fransız hukukçu Karel Vasak 
ortaya atmıştır (Gözler 2017: 44). Birinci kuşak haklar daha çok siyasal, klasik ve negatif haklara denk 
gelmektedir. Bireyi ön plana çıkartan hakların yer aldığı kuşaktır. İkinci kuşak haklar daha çok pozitif 
statüdeki sosyal hakları kapsar. Üçüncü kuşak haklarsa dayanışma, halkların hakları gibi kolektif 
hakları içerir (Turhan 2013: 369).  
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B) İnsan Haklarının Nitelikleri  

İnsan haklarını kavramamız için niteliklerinin neler olduğunu bilmemiz gerekir. Çünkü kapsamı ve 
temellendirmesi bu nitelikler üzerinden yapılmaktadır. İnsan hakkı kavramının tanımının 
temellendirilmesi, sınıflandırılması, tanımlanması farklılıklar arz ettiği ve tartışıldığı için bu hakların 
niteliklerinin neler olduğuna dair görüşlerde bir o kadar farklılık göstermektedir. Burada nitelikleri 
tanımlarken doğal haklar yaklaşımını temel alacağız. Çünkü bu yaklaşım insan haklarını, herkesin 
insan olmasından dolayı doğuştan sahip olunan, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklar 
olarak tanımlamaktadır (Erdoğan 2011: 105-106).  

B.1) Evrensellik  

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde;  

“Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, 
birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.  

Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, 
mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün 
haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında 
veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse 
hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü 
bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.” denilerek insan hakları tüm insanların zaman, mekandan 
veya statüden bağımsız olarak sahip oldukları haklar olarak tanımlanmıştır ve istisnasız her bireyi 
onların öznesi haline getirilmiştir (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi).  

B.2) Doğuştanlık ve Toplum Öncesi Olma  

İnsan haklarının varlığı; devlet, toplum ya da pozitif hukuk tarafından tanınmaya bağlı değildir. 
İnsanın, insan olarak doğması yeterlidir ve bu haklar zorunlu ve olmazsa olmaz haklardır. Esas 
itibariyle toplum ve devlete karşı ileri sürülmektedirler. Bu yüzden; kişinin herhangi bir gruba 
üyeliğinden önce ve bağımsız olarak sahip olduğu haklardır (Nohutçu ve Kaya 2016: 12).  

B.3) Mutlaklık  

İnsan hakları hiçbir şarta, kayda, ödeve bağlı değildir. Kapsamı daraltılamaz ve pazarlık konusu 
yapılamaz. İnsan hakkının kullanımı ancak ve ancak başka bir kişinin insan varlığını veya insan 
haklarını ortadan kaldıracak şekilde kullanıldığında sınırlandırılabilir (Nohutçu ve Kaya 2016: 12).  

B.4) Vazgeçilmezlik  

İnsan haklarının özünde kişiye bağlı olduğu, onun doğumuyla birlikte var olduğu ve insan onuru 
kavramına dayandığı için bu haklar devredilemez. Bu haklardan vazgeçilemez veya haklar bir 
sözleşmeye konu olamaz. İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından satın 
alınamaz, kişi tarafından satılamaz, kiralayamaz veya ipotekleyemez 
(http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0nsan%20Haklar%C4%B1.p
df.).  

B.5) Bireysellik  

İnsan hakları düşüncesinin kendisi belirli bir bireysellik içerir. Çünkü herkes insan olması nedeniyle bu 
hakları hak eder. Haklar ve bu haklara dayanan talepler, bireyin kendisinden gelmektedir (Donnelly 
1995: 100). Son zamanlarda ne kadar tartışmalı bir konuda olsa; kolektif haklarda insan hakkı içerisinde 
sayılmaya başlanmıştır. Bu konuya ilerleyen bölümlerde değineceğiz.  

B.6) Özgürlükçülük  

Özgürlükten kastedilen herhangi keyfi bir dış müdahale olmadan, irade sahibi bireyin hayatını kendi 
tercihleri doğrultusunda yaşamasıdır. Keyfi müdahale, herhangi bir haklı nedene dayanmadan 
gerçekleştirilen ve insan ürünü müdahaledir. İnsanın kendi iç dünyasından veya doğadan 
kaynaklananlar bu kapsama girmemektedir (Erdoğan 2011: 115-116).  
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Pozitif hukuka göre hak; devlet tarafından tanınır yine devlet tarafından sınırlandırılabilir, 
durdurulabilir ya da tamamen kaldırılabilir. Bu durumda hakkın özgürlükten daha geniş anlamı vardır. 
Özgürlük, bir hak fakat her hak, özgürlük anlamına gelmez. Yine de her iki kavram birbirini 
tamamlamakta biri olmadan diğeri bir anlam ifade etmemektedir (Nohutçu ve Kaya 2016: 13).  

B.7) Temel hak olma  

İnsan hakları, temel haklardır. Çünkü ahlaki değerlerin en üstünü sayılır. Aynı zamanda anayasal 
haklardır ve hukuki normlar hiyerarşisinin tepesinde bulunur haklardandır. Anayasal düzenin temelini 
oluştururlar ve bu haklara yer vermeyen anayasalara sahip devletlerin hukuki meşruluğundan söz 
edilemez. Bu bağlamda; insan hakları kamu politikalarının oluşumuna yön verir ve bunlara aykırı yasal 
ve idari tasarrufların gerçekleşmesi mümkün değildir (Erdoğan 2011: 116).  

B.8) Devlete karşı ileri sürülme  

İnsan hakları; genelde devletin kendi içerisinde yaşayan vatandaşlarının kendi devletine karşı ileri 
sürülmüş ve onları sınırlandırmıştır. İnsan haklarının temel hedefi, kişileri devlet baskısından 
korumaktır. Devletlere yönelik kişilerin talep ve iddiaları şu şekilde sıralanabilir; tanıma, ihlal etmeme, 
koruma ve temin/tedarik. Tanıma, devletin insanın değerini ve insan olmaktan doğan haklarını 
tanıması gerekliliğidir. Daha önce bahsettiğimiz gibi; bunu yapmayan devletlerin meşruiyetinden 
bahsedilemez. İhlal etmeme; devletler insan haklarının sivil, kamusal veya siyasal alanda 
kullanılmasına karışmamalı ve insanlar kendi hür iradeleriyle düzenledikleri hayatlarını kendi 
tercihlerine göre yaşayabilmeli, devletinde bu alanlara müdahalesi çok sınırlı olmalıdır. Koruma ise; 
devlet kişilerin insan haklarını üçüncü şahıslardan gelebilecek saldırılara karşı korumasıdır. Bu 
saldırılar için caydırıcı ve önleyici yaptırımlar düzenlemek devletin görevidir. Son olarak, devletlerin 
kişilere karşı bazı temin ve tedarik yükümlülükleri vardır. Bu ödev istisnaidir; yaşlılar, sakatlar, 
kimsesiz çocuklar gibi kendi geçim veya bakımlarını kendi başına sağlayamayanlar için bazı kurumlar 
kurmak ve tedbirler almakla devlet yükümlüdür. Yine devlet tamamen karşılıksız olmayan ve gönüllü 
katılıma dayalı bazı sosyal güvenlik düzenlemeleri yapabilir. Fakat bu hizmetler rekabeti ortadan 
kaldırmaya yönelik olamaz. Bu uygulamalar ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Çünkü sosyal 
hakların evrenselliği, her zaman mümkün olmamaktadır (Erdoğan 2011: 117-118-119-120).  

C) Sosyal ve Ekonomik Haklar  

İkinci kuşak haklar olarak da tanımlanan ve pozitif statüdeki haklardır. Bu haklar insan onuruna 
yaraşan bir hayatı sağlamak için gereken minimum şartların neler olduğunu belirtir. Bu haklar temel 
hak ve hürriyetlere alternatif oluşturan bir kavram olarak düşünülmemelidir. Daha çok temel hak ve 
hürriyetlerin “alt kategorisi” olarak değerlendirilmelidir. Çalışma hakkı, dinlenme hakkı, sosyal 
güvenlik hakkı bunlara örnek olarak gösterilebilir (Gözler 2017: 105).  

D) Minimalist Yaklaşım, Sosyal ve Ekonomik Haklara Eleştiri  

İnsan haklarının kapsamı genişledikçe bazı anlaşmazlıklarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Klasik haklar 
konusunda geniş bir görüş birliği sağlanmasına karşılık; ekonomik ve sosyal hakların kapsamı ve 
korunması ile ilgili ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır (Sur 1997-1998: 66).  

İnsan haklarını temelde negatif haklar olarak tanımlayan “minimalist” yaklaşıma göre; insan haklarının 
içerisinde bulunan “sosyal ve ekonomik haklar ”ın insan hakları genel kategorisinde yer alması pek 
mümkün değildir. Minimalistlere göre çok kapsamlı ve iddialı insan hakları fikri uluslararası arenada 
mutabakat sağlanmasını engeller. Haklar listesi mümkün olduğu kadar kısaltılmalıdır (Erdoğan 2011: 
65).  

İnsan hakları kavramının aşırı genişlemesi kaçınılmaz olarak kavramın özü ve biçiminde bozulmaya 
yol açmaktadır (Gemalmaz1997: 312). Ignatieff (2001), insan haklarının ahlaki gücünü zayıflatan “haklar 
enflasyonu”nu engelleme yolunun, insan haklarının negatif haklar olarak tanımlanması olduğunu iddia 
etmiştir. İnsan hakları, insanın failliğini korumalıdır, faillik ise esas olarak negatif özgürlükte bulunur 
(Aktaran: Erdoğan 2011: 65).  
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Sosyal ve kültürel bağlamda sağlanan hizmetleri, yardım ve olanakları ifade eden; sosyal, ekonomik ve 
kültürel hakların gerçekte insan hakları olmadıkları ve niteliksel olarak negatif statü haklarından daha 
az öneme sahip oldukları düşünülmektedir (Öğütçü 2005: 556).  

Oysa bütün insan hakları hem devletin pozitif edimini hem de sınırlandırılmasını gerektirir. İşkenceye 
karşı korunma, negatif statülü bir haktır. Ne var ki bunun olmamasını sağlamak yani negatif hakkın 
pratikte kullanılabilmesi için hemen her durumda, güvenlik güçlerinin eğitimi ve denetimiyle ilgili 
devletin ciddi bir pozitif çabasını gerektirir (Donnelly 1995: 43).  

Bununla birlikte bu haklar kulağa ne kadar hoş gelse de, her birinin tek tek nasıl hayata geçirilebileceği 
sorununun çözümü nerdeyse imkansızdır. Gerekli mal ve hizmetlerin kaynağı, konusu da ayrı bir 
problem teşkil etmektedir. Bu haklar başkalarına külfet yüklemekte ve evrensellikleri tartışıldığı için 
insan haklarına dahil edilmemelidirler (Yayla 2014: 109-113).  

Bu görüşe karşılık; insanların başkalarının güvenlik ve özgürlüğüne tecavüz etmemesi için devletlerin 
önemli miktarlarda harcama yaptığını belirten görüşte mevcuttur. Temel özgürlükleri korumak bile 
belli bir maddi yükümlülük ve pozitif müdahale gerektirmektedir (Beetham 2006: 196)  

Ekonomik ve sosyal haklar bir anayasada belirtildiği ölçüde ve biçimde ileri sürülebilir (Gökpınar 2015: 
19). Bu haklar, genellikle sosyal politika oluşum süreçlerine göre oluşur ve iktisadi olduğu kadar aynı 
zamanda siyasi bir olgudur (Karan 2006: 31). Bu sebeplerden dolayı; negatif haklarla pozitif 
yükümlülük yükleyen sosyal haklar tartışması sadece ahlaki veya felsefi yönlü değildir. Sosyal haklara 
kuşkuyla yaklaşanların bir iddiası da; bu hakların hukuken uygulanabilir olamadığı yönündedir. Bu 
hakları anayasada göstermekle, uygulanabilir kılmak aynı şeyler değildir (Erdoğan 2011: 81). Örneğin, 
yetersiz beslenme veya sağlık hizmetlerine ulaşamamanın yasal müdahaleyi gerektirecek sınırı 
belirsizdir. Bunlar hak ise, bu hakların yerine getirilmesi konusunda kim sorumlu olacaktır? (Beetham 
2006: 180).  

Hakların bir kısmı tam bağlayıcılığı olmayıp, belirtilen amaçlara yönlendirmek şartıyla, devlete 
ekonomik koşullara da bağlı olarak belirli bir siyasi alan bırakmaktadır. Ancak sosyal haklar arasında 
devlete siyasal takdir bırakmayan ya da ekonomik koşullara bağlı olmaksızın daha kesin nitelikteki 
haklar da mevcuttur. Bu hakları ilgili hükümlerin ifadelerinin yer aldığı belgelerle belirlenebilir (Sur 
1997-1998: 67). Eğer sosyal hakların normatif değeri olması isteniyorsa, her bir hakkın somut olarak 
Anayasayla tanımlanması belirlenmeli ve belirtilmelidir (Erdoğan 2011: 83). Ayrıca bu hakların ihlal 
edilip edilmediğinin belirlenmesi için farklı metotlar kullanılabilir.  

Örneğin temiz su ve gıda eksikliğinden çocukların ölmesi ya da çocuk ölüm oranı gibi konularda 
karşılaştırmalı istatistikler bize ihlal bulunup bulunmadığını büyük oranda söyleyebilirler (Beetham 
2006: 190).  

Kategorileştirmeler ne kadar değişirse değişsin insan hakları, Birleşmiş Milletler kararlarında “karşılıklı 
olarak birbirine bağımlı ve bölünmez” olarak ifade edilirler (Donnelly 1995: 38). Bütünsellik ilkesi, ister 
tek bir kuşak hakkının içinde olsun isterse birden fazla hak kuşağına dahil olsun hak ve özgürlükler 
arasında değeri ve vazgeçilmezliği bakımından hiyerarşik bir düzenden bahsedilemez. Listedeki her 
hak ve özgürlük, olmazsa olmaz niteliktedir (Gemalmaz 1997: 389). Yaşama hakkıyla seyahat hürriyeti 
arasında değer bakımında hiyerarşi var gibi gözükse de hukuk teorisinde aynı anayasa içinde tanınmış 
temel hak ve hürriyetler arasında hiyerarşi kurulamaz (Gözler 2015: 287).  

Birinci ve ikinci kuşaklar arasındaki ilişki birbirini tamamlamaya yöneliktir. İnsan haklarının tam olarak 
uygulanabilmesi için bireylerin sağlık, besin, eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi insan 
onuruna yaraşır bir hayat için elzemdir. Hukuksal ve siyasal eşitlik bu ihtiyaçlar karşılanmadıkça 
maddi anlamda gerçekleştirilemez. İnsan hakları, kuşaklarının birbirleri ile bir diyalektik ilişki 
içerisinde oldukları varsayılabilir (Turhan 2013: 376).  

E) Üçüncü Kuşak Haklar: Grup Hakları  

İnsan haklarının bir başka tasnifi, kullanım şekline bağlı olarak bireysel haklar ile kolektif haklar 
şeklindedir. Tek başına bireyin başkasına gerek duymaksızın kullandığı haklar bireysel haklar, bireyin 
tek başına değil grupla birlikte kullanması gerekli olan haklar ise kolektif haklar şeklinde tanımlanabilir 
(Turhan 2013: 370).  
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“Dayanışma hakları” veya “halkların hakları” olarak ortaya çıkan bu yeni haklar kolektif olarak 
kullanılan grup hakları “barış hakkı, dengeli bir çevrede yaşama hakkı” gibi “üçüncü kuşak” hakların 
içerisinde sayılmaktadır (Kalabalık 2013: 68).  

Bu hakları doğuran nedenlerin başında; bilimsel ve teknik ilerlemeyle birlikte çevre kirliliğinin çok 
büyük boyutlara ulaşması, nükleer silahların tüm insanlığı yok etme tehlikesi ve asıl olarak ülkeler ya 
da bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeyi farkının açılması başlıca sebeplerdir 
(http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0nsan%20 
Haklar%C4%B1.pdf.).  

Bu aşamada bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Donnelly’e göre; insan hakları tanım gereği insan 
kişisinin özündeki onurdan kaynaklanırlar. Birinci ve ikinci kuşaktaki hakların dayanak noktası 
burasıdır. Ama dayanışma kişiler ve gruplar arasındadır ve topluluk üyeliğine dayanan fayda sağlar. 
Bu durumda dayanışmadan doğacak bir hak insan hakkı olamaz. Gruplar, çeşitli haklara sahiptirler 
ama bunlar insan hakları olarak tanımlanmaz. Öte yandan kolektif haklar kavramı toplumsal ödevlere 
fazla vurgu yapabilir ve bu durumda baskıcı rejimler tarafından gerçek insan haklarını reddetmek için 
kullanılabilir. Kolektif varlığın devlet olması durumunda, tehlike daha büyüktür (Donnelly 1995: 154-
155).  

İnsan haklarının doğuştaki amacı; bireyin korunması ve gelişmesi olabilir, fakat bu hakların bazıları 
“topluluk” olarak adlandırılan insan grupları tarafından kullanılabilmektedir. Başlangıçta bireysel olan 
bazı haklar, toplu olarak da kullanıldığında kolektif haklar olmaktadır. Örnek olarak toplanma ve 
örgütlenme hakkı, sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkı verilebilir (Karan 2006: 16).  

Grup haklarını bireysel özgürlükle uyumlu hale getirmeye çalışan Steven Wall (2007) kolektif hakların 
meşruluğunu grup üyelerinin özerkliklerini geliştirmesini sağlayan kolektif öz-yönetim aracı 
olmalarına dayandırmaktadır. Üyelerin müşterek seçeneklere katılmalarına izin verildiği ölçüde 
onların özerkliğine katkıda bulunur (Aktaran: Erdoğan 2011: 90).  

E.1) Halkların Hakları: Kendi Kaderini Tayin Hakkı  

Self determinasyon, yani kendi kaderini tayin hakkı çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu 
hakkın varlığı günümüzde evrensel nitelik taşıdığı iddia edilse de, uygulamada doğan problemlerden 
dolayı kapsamı belirlenememektedir. Ayrıca bu hak ulus, devlet veya etnik gruplar arasında gerilime 
yol açabilmektedir.  

Tüm halklar için öngörülen ve evrensel olarak kabul edilen bir ilke olarak “kendi kaderini tayin hakkı” 
ilk defa 1945 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda yer almıştır (Aral 199-2000: 109). 
İlgili antlaşmanın 1. ve 55. maddelerinde halkların hak eşitliği ve kendi kaderini belirleme ilkesi 
vurgulanmakta (Sencer 1988: 81). “Uluslar arasında, halkların hak eşitliği ve kendi geleceklerini 
kendilerinin belirlemesi ilkesine saygı üzerine kurulmuş dostça ilişkiler geliştirmek ve dünya barışını 
güçlendirmek için diğer uygun önlemleri almak; Ekonomik, sosyal, kültürel ve insancıl nitelikteki 
uluslararası sorunları çözmede ve ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan 
haklarına ve temel özgürlüklerine saygının geliştirilip güçlendirilmesinde uluslararası işbirliğini 
sağlamak” amaç olarak belirtilmektedir 
(http://uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_01.pdf ).  

Kendi kaderini tayin idealini siyasal alana taşıyan Alman romantik milliyetçilerle beraber kendini 
belirleme ulusal boyuta dönüşmüştür (Erdoğan 2011: 95). Modern dönemde ise bu hak sömürge 
halklarının kendi bağımsızlıklarını kazanmaları için gereken siyasal temeli oluşturmaktadır (Aral 1999-
2000: 109). 14 Aralık 1960 Sömürge Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Tanınma Bildirgesinde; (Sencer 
1988: 82). “Sömürgeciliğin devam etmesinin milletlerarası ekonomik işbirliğinin gelişmesini önlediğine, 
bağımlı halkların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesini engellediğine ve Birleşmiş Milletler’in 
evrensel barış idealine aykırı olduğuna kani” olunmuştur. “Halkların yabancı tahakkümüne, 
hakimiyetine ve sömürüsüne tabi bulunması temel hakların inkarıdır. Birleşmiş Milletler Şartı'na 
aykırıdır ve dünya barış ve işbirliği için bir engeldir.” denmektedir. 
(http://uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_38.pdf).  
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Halkların kendi kaderlerini tayin hakkıyla kastedilmek istenen tam olarak nedir? Egemen devletin 
sınırları içerisinde yaşan insanlar için ne ifade etmektedir? Bağımsızlık ve dış müdahaleden kaçınma 
mıdır? Yoksa demokratik yönetim hakkı mıdır? Ayrıca bu hakkın muhatabının kim olduğu da 
muğlaktır (Aral 1999-2000: 110).  

Dış müdahaleye tabi olmama tüm halkın her daim paylaştığı bir çıkar olmamaktadır. Çünkü devletlerin 
içinde yaşayanlar halk hiçbir zaman homojen özellikte değildir ve insanların kendi haklarını reddeden 
bir yönetimi benimseyeceklerinden bahsedilemez (Erdoğan 2011: 97). Halkı, her gün yenilenen bir 
plebisit olarak tanımlayan Ernest Renan’ın tanımı baz alınacak olursa şayet; bu bazı problemlere yol 
açabilir. Bugün, bir ulusa ait olan yarın başka bir yerde yer almak isteyebilir mi? Bu durum uluslararası 
sistemin ya da devletlerin istikrarına zarar verir mi? Bu tanımlama keyfi ve farklı yorumlara yol açabilir. 
Ayrıca referandum veya plebisitin yapılması keyfiyete göre yapılamaz (Arsava 2013: 388). Halk olarak 
adlandırılan kitlenin tanımının sübjektifliği ve bu kitlenin heterojen bir yapıda olması ileride 
değinilecek olan ayrılma hakkı konusunda farklı yorumlamalara neden olacaktır.  

Halk tanımının muğlaklığından; kendi kaderini tayin hakkı tanımı ve bu hakkı kullanacak olanların 
tanımı da değişebilmektedir. Bir tanıma göre, etnik, dini veya kültürel grupların içerisinde yaşadıkları 
devletten ayrılarak bağımsız bir yapı kurmaları demektir. Başka bir bakış açısına göre; federal devlet 
yapısındaki federe devletlerin ayrılması anlamını taşıyabilir. Üniter bir devlet içerisindeki etnik ya da 
dini grupların daha fazla hak talebi, kendi kendini yönetme isteği olarak da varsayılabilir (Kütükçü 
2004: 262).  

Kendi kaderini tayin etmenin öznesi nasıl tanımlanırsa tanımlansın; halk olarak kabul edilmektedir. 
Halk, kendi kaderini belirlemekte ve kendi için tasarrufu sınırsızdır. Fakat başka halklar için her hangi 
bir tahakkümü söz konusu olamaz. Halkın egemenliği en üstün egemenliktir. Dış bağımsızlığın 
sağlanamadığı yerde içeride bir otonomiden bahsedilse bile bu tam bir egemenlik sayılamaz. Modern 
dönemde egemenliğin halkta olduğu varsayılmaktadır buda onu bağımsız bir varlık olarak 
tanımlamayı gerektirir. Bu bağımsızlık hem dışsal hem de içseldir. Nasıl ve kimler tarafından hangi 
sistemde yönetileceği halkın rızasına bırakılmıştır (Arsava 2013: 389).  

Bu durumda şöyle demek gerekir; bağımsızlık kazanmış bir halkın kendi istediği bir yönetim biçimini 
seçme hakkı vardır. Bu yüzden dışarıdan hiçbir müdahale kabul edilemez. Bununla birlikte; devletin 
kendi içerisinde yaşayan ve asimile olmak istemeyen, kolektif gruplarla sürtüşme yaşaması olasıdır. Bu 
grupların kolektif kimliği -etnik ya da dini bir azınlığın- devletçe tanınması gerekir. Bu gerçekleştiğinde; 
bu grupların kendi kaderini tayin hakkına dayanarak bağımsızlık isteme olasılığı boşa çıkartılmış olur. 
Çünkü haklarının tanındığı bir sistemde bu istek gereksiz ve kabul edilemez görülecektir (Doehring 
1994: Aktaran: Aral 1999-2000: 113). Modern eğilimde devlet, halkı için vardır. Halkının özgürlüğünü, 
refahını ve tatmin edici bir hayat sürmelerini sağlamalıdır. Halkların kendi kaderini tayin ilkesi devletin 
millet için var olduğunun kanıtı sayılabilir (Aral 1999-2000: 118).  

Hem kendi kaderini tayin hakkı ve kendi içerisinde ki grupları ve haklarını devletin tanıması isteği bizi 
çoğulcu demokrasi kavramına getirmektedir. Demokrasi ve insan hakları tarih boyunca birbirinden 
bağımsız değil birbirine sıkı sıkıya bağlı kavramlar olarak algılanmaktadır. Demokrasinin temelinde 
halk iradesi ya da ortak kararların alınmasında halk denetimi olduğu düşüncesi hakimdir (Beetham 
2006: 113-114-115). Demokrasinin çoğulculuğa ve halkın iradesine atfettiği değer konu edilen kendi 
kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesiyle yakından ilgilidir. Tam bir hürriyetten, hakların 
tanınmasından ve saygı gösterilmesinden bahsedilecekse veya bunlar sınırlandırılacaksa; bu ancak 
demokratik ilkelere sahip bir toplum ve devlette gerçekleştirilebilir.  

“Bütün halkların kendi kaderini kendilerinin tayin etme hakkı vardır; o hakka binaen serbest bir şekilde 
siyasi statülerini tespit ederler ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini serbestçe takip ederler.” 
Tabi ki demokratik altyapının eksikliği halkların bağımsızlığına engel değildir ve sömürünün gerekçesi 
sayılamaz. “Siyasi ekonomik, sosyal veya eğitsel hazırlığın yetersiz olması hiçbir surette bağımsızlığı 
geciktirmenin bir mazereti olmamalıdır.” 
(http://uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_38.pdf)  
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E.2) Kendi Kaderini Tayin Hakkının Uzantısı Olarak Ayrılık Hakkı  

Kendi kaderini tayin hakkı; beraberinde doğal olarak ayrılık hakkı tartışmalarını başlatmıştır. Hakkın 
tanımından doğan problemler ayrılık hakkı içinde geçerlidir ve bu konuda bir uzlaşmadan bahsetmek 
pek mümkün gözükmemektedir.  

Kendi kaderini tayin hakkına içkin; demokrasi kavramı nedeniyle insanlar hangi devlete ait olmak 
istediklerinin kararını verebilmekte, yine buna bağlı olarak halkların birleşmeleri, ayrılmaları ve 
bağımsız devletler kurmaları mümkün olmaktadır. Bu hak, uluslararası düzlemde huzursuzluk 
yaratabilmektedir. Çünkü devletlerin hiç biri homojen bir topluluğa sahip değildir ve bu hak devletlerin 
içinde yaşayan çeşitli ulusal, etnik veya dini grupların bağımsızlık isteme ihtimalleriyle karşı karşıya 
oldukları anlamına gelir. Çünkü prensip olarak kendi kaderini tayin hakkından söz edilecekse bu 
ayrılık hakkını da beraberinde getirmektedir (Arsava 2013: 390).  

Konuyla ilgili olarak; Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi bölüm 1 madde 
1’de:  

“1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler. Bu hak gereğince halklar, kendi 
siyasal statülerini özgürce kararlaştırırlar ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini özgürce 
sağlarlar. 2. Bütün halklar, kendi amaçları doğrultusunda, karşılıklı yarar ilkesine dayanan uluslararası 
ekonomik işbirliği ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine halel getirmemek kaydıyla, kendi 
doğal zenginlik ve kaynaklarından özgürce yararlanabilirler. Bir halk, hiç bir durumda, kendi varlığını 
sürdürmesi için gerekli olan kendi olanaklarından yoksun bırakılamaz. 3. Özerk olmayan ve Vesayet 
altında bulunan ülkelerin yönetilmesinden sorumlu olan Devletler de dahil, bu Sözleşme'ye Taraf 
Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı'nın hükümleri uyarınca, halkların kendi kaderlerini tayin etme 
hakkının gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaklar ve bu hakka saygı göstereceklerdir.” 
(https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/3507--Ekonomik,-Sosyal-ve-Kulturel-Haklara-
Iliskin-Uluslararasi-Sozlesme.pdf). Bu sözleşmede kendi kaderini tayin bir ilke olarak değil hak olarak 
tanımlanmışsa da bu durumun pratikte nasıl gerçekleştiği konusu problemlidir. Çünkü devletler 
arasında ülkelerin sınırları normal şartlarda halkların kendi kaderini tayin hakkına göre değil, güç 
ilişkileriyle ve genelde de kuvvet kullanılarak gerçekleşmektedir (Arsava 2013: 391).  

Kendi kaderini tayin hakkıyla ilgili olarak ne anlaşılacağı konusunda BM anlaşmasında açık bir ibare 
yoktur. Tek uzlaşma konusu sömürge halklar ile ilgilidir. Fakat bu konuda da sömürge halklarının 
kimler olduğu ve bağımsızlıklarını ilan edecekleri toprakların yeri ve sınırı belirtilmemektedir (Arsava 
2013: 396).  

Uluslararası düzeyde tanınan kendi kaderini tayin hakkı, görünüşte genel olarak kabul görmüş olsa 
dahi uygulamada sınırlı bir hak olarak kalmaktadır. Devletlerin parçalanması ve hükümetlerin devrim 
yoluyla düşürülmesi korkusuyla bu hak daha çok mevcut düzendeki devletlerin egemenliğiyle 
ilişkilendirilmiştir (Donnelly 1995: 158).  

Sonuç olarak; halkların kendi kaderini tayin hakkı ve onun bir uzantısı olan ayrılık hakkı büyük bir 
tartışma konusudur. Dünya’nın her yerinde bağımsızlık isteyen ayrılıkçı gruplar –ki buna 
Avrupa’dakilerde dahil- bu hakka istinaden faaliyetlerine devam etmektedir. Sömürge sonrası 
devletlerde de durum farklı değildir. Sömürgeciliğin sona ermesi bağlamında; tüm yerli halkların kendi 
kaderini tayin hakkı, dolayısıyla kendi devletlerine sahip olma ve ayrılma hakkının kabul edilmesi, 
bütün yerli halkların kendi kaderini tayin hakkıyla ayrılmak istemesi uluslararası kaosa ve iç savaşların 
meydana gelmesine neden olabilir. Fakat hukuki olarak insan hakları sözleşmeleri bütün halkları 
kapsayan bir hak tanımlaması yapmaktadır. Bu konuda ki en büyük problem yine halk kavramının açık 
olarak tanımlanmamış olmasıdır (Arsava 2013: 398).  

E.3) Kültürel Kimlik Hakkı  

Kimlik nasıl ki insanlar arasında kişiyi diğerlerinden ayırıyor ve onu farklı tanımlıyorsa kültürel kimlik 
içinde bu geçerlidir. Kültürel kimlik bireylerin yaşadığı çevreden etkilendiği düşünülürse onun 
kimliğinin inşasında önemli bir yere sahiptir. Bireyi bir gruba dahil eden ve bu grubu da diğer 
gruplardan farklı kılan bir özelliktir. Bu yüzden bir yandan bireyle alakalıdır fakat diğer yandan 
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kolektiftir. Kültürel kimliğin değeri bireyin özgür seçiminin bir ürünü olmasında ve haklarla korunan 
bir çıkarının söz konusu olmasındadır (Erdoğan 2011: 91-92).  

Kültürel haklara diğer haklara nazaran daha az ilgi gösterilmektedir. Totaliter rejimler dışında 
devletler, toplulukların kültürüne pek müdahil olmazlar. Tek başına kültürel haklar siyasal alanda da 
mücadele konusu değildir buda onlara olan ilgiyi azaltmaktadır. Kültürel haklar açısından saldırıya 
maruz kalan topluluklar, genelde, azınlık olduğu veya siyasal gücü bulunmadığı, kültürel haklarında 
hala tartışmalı bir konu olması nedenleriyle kendi haklarının önemini vurgulayamamaktadırlar. Çoğu 
ülkede devlet ikinci kuşak haklar gibi kültürel haklar için pozitif faaliyet göstermemektedir (Donnelly 
1995: 164).  

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 27. maddesinde herkese topluluğun kültürel yaşamına özgürce 
katılma hakkı tanımıştır. Yine Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 15. 
maddesi kültürel yaşama katılma hakkını hükme bağlamıştır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO) kültürel yaşama katılma hakkını somutlaştırma görevini üstlenmiştir (Sencer 
1988: 282). Bu bağlamda UNESCO’nun 1966 tarihli Genel Konferansı tarafından benimsene 
“Uluslararası Kültürel İşbirliği İlkeleri Bildirgesi”nde (Sencer 1988: 284-285) 1. maddede “Her kültürün, 
saygı görmesi ve korunması gereken bir saygınlık ve değeri vardır. Her halkın, kültürünü geliştirmek 
hakkı ve ödevidir. Zengin değişkenliği ve çeşitliliğiyle ve karşılıklı etkileşimleriyle her kültür tüm 
insanlığın ortak mirasının bir parçasını oluşturur.” denmektedir (http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ SECTION=201.html).  

Kültürel haklar toplulukların ve üyelerinin –daha çok azınlıklarda- kendilerini farklı kılan özelliklerini 
korumalarını ifade eder. Kültürel haklar sorunu oldukça yaygındır. Genellikle üçüncü dünya 
ülkelerinde görülmek birlikte birinci ve ikinci dünya ülkelerinde de azımsanmayacak durumdadır. 
Örneğin Kanada’da Kızılderililer, Inuiler, ABD’de Yerli Amerikalılar, Şikanolar, Fransa’da Bretonlar 
gibi yerli halklar ya da azınlıklar kültürel sorunlarla karşılaşmaktadır (Donnelly 1995: 165).  

Kültürel hakları devletlerin nasıl kullanacağı ayrı bir sorunu teşkil etmektedir. Devletler, kültürel 
kimliği koruma adına Güney Afrika’nın ırk ayrımcılığını haklı göstermek üzere kullandığı gibi başka 
insan haklarının ihlal edilmesinin bahanesi olarak da kullanabilmektedir. Kültürel kimliğin korunması, 
yalnızca bu kimliğin kişinin özgür iradesiyle seçebilmesi durumunda önemli bir amaç olabilir. 
Böylelikle insan haklarının korunması ve kullanılmasıyla ilişkilendirilebilir (Donnelly 1995: 169).  

F) Hakların Çatışması  

İnsan haklarının insanların en temel değerleri olduğunu geniş bir konsensüs ile kabul edilmektedir. 
Fakat insanlar açısından tek değer değildir. Eşitlik, adalet, refah vb. değerlerle karşı karşıya geldiğinde 
kaçınılmaz olarak çatışma meydana gelmektedir. Burada insan hakları savunucuları insan haklarının 
ahlaki üstünlüğü ilkesine göre çözümleme yapmaya çalışmaktadır. Örneğin kamu yararı veya ulusal 
güvenlik ile bir çatışma söz konusu olduğunda insan hakları üstün durumda olacaktır (Turhan 2010: 
Aktaran: Erdoğan 2011: 121).  

Fakat tek çatışma bu olmayabilir. Örneğin haklar ve hürriyetlerde birbiriyle çatışabilir. Bir kişinin 
konutunun yakınına kurulan baz istasyonu onun sağlık hakkı ile haberleşme aracı olduğundan 
haberleşme hürriyeti çatışabilir. Sigara içme hürriyeti ile yine başkalarının sağlık hakkı çatışabilir. 
Buradaki çatışmalar hukuk tekniği olarak çatışan hak ve hürriyetlerden birinin sınırlandırılması ile 
çözümlenir. Buradaki problemde hangisinin korunacağı hangisinin sınırlandırılacağı konusundadır. 
Hak ve hürriyetler birer hukuk normu olduğuna göre bunun çözümü de hukukta normlar arasındaki 
çatışma nasıl çözülüyorsa aynı yöntemle olabilir (Gözler 2017: 250-251-252).  

Jeremy Waldron’a göreyse çatışmanın kaynağı haklardan doğan ödevlerin çatışmasıdır. Örnek olarak 
da alışveriş merkezinde konuşmacının yaptığı konuşmanın metnini dağıtmak istemesi ve buna karşılık 
alışveriş merkezinin buna izin vermemesini verebiliriz. Bu durumda konuşmacının ifade özgürlüğü 
hakkı başkalarına bunu çiğnememe ödevi yüklüyor. Fakat alışveriş merkezinin sahibinin mülkiyet 
hakkı da buna tecavüz edilmemesi ödevini yüklüyor. Bu durumda çatışmanın çözümü için yapılması 
gereken bu ödevlerden bir kısmından vazgeçilmesidir ki bu durum hakkın varlığını ortadan kaldırmaz 
(Turhan 2010: Aktaran: Erdoğan 2011: 125).  

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
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Sonuç  

İnsan haklarının önemi ve yüksek ahlaki değere sahip olması dünyada geniş bir mutabakatla kabul 
görmektedir. Birçok devlet anayasalarında temel hak ve özgürlüklere yer vermektedir. Bu kadar geniş 
çapta bir mutabakat bizi aldatmamalıdır. Çünkü temel hak ve hürriyetlerin kapsamı, nitelikleri, 
sınıflandırılması ve birçok hakkın muhatabı hala tartışma konusudur. Yine bu haklar arasında değer 
hiyerarşisi oluşturulabilmekte, bir hakkın kullanımı için başka haklar yok sayılabilmektedir.  

İşin teorik boyutundaki tartışmalar bir tarafa bugün uygulamada da problemlerle karşılaşmaktayız. 
Devletlerin anayasalarında bu hakları tanımaları bunlara uygun kamu politikası ürettikleri veya 
uygulamada uluslararası metinlere sadık kaldıkları anlamına gelmemektedir. Birçok devlet bu hak ve 
hürriyetleri sınırlandıracak veya ortadan kaldıracak anayasalarda kapılar bırakmaktadır. 
Uygulamadaki bir başka sıkıntıda devletlerin siyasi yapıları ve sahip oldukları ideolojilerdir. Örneğin 
liberal politikalara sahip kapitalist ülkeler ikinci kuşak hakları insan haklarından saymamaktadır. Yine 
bu ikinci kuşak hakların devletlerin ekonomik kapasitelerine bağlı olması birçok gelişmekte olan ülkede 
uygulanmasını zorlaştırmaktadır.  

İnsan haklarının uygulanmasında kimi zaman çifte standart görülebilmektedir. Özellikle uluslararası 
alanda devletler insan hakları kavramını kendi politik çıkarlarına göre yorumlayabilmektedir. Örneğin 
kendi kaderini tayin hakkı birçok millete tanınmamaktadır. İnsan hakları kavramının yoruma açık 
oluşu ve genelde uluslararası alanda tam bir yaptırım gücünün yokluğu dünya çapında insan hakları 
ihlallerinin devam etmesine neden olmaktadır.  
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BİLDİRİ NO 201: ORTAOKUL MATEMATİK ÖG ̆RETMENİ ADAYLARI 
KAVRAMSAL ANLAMAYI NASIL ELE ALIYORLAR?  
Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK198; Aysun Nüket ELÇİ199; Esra BUKOVA GÜZEL200 

Özet 

Bu çalıs ̧manın amacı ortaokul matematik öğretmeni adaylarının kavramsal anlamayı nasıl ele 
aldıklarını ortaya çıkarmaktır. Durum çalışması desenine dayanan çalıs ̧ma, ilköğretim matematik dersi 
eğitim programı dersine devam etmekte olan yirmi bir ortaokul matematik öğretmeni adayı ile 
çalıs ̧ılmıs ̧tır. Veri toplama sürecinde öğretmen adaylarına, “Kavramsal anlama nedir? Açıklayınız.” ve 
“Matematikte bir konu seçerek, kavramsal ve işlemsel bilgi açısından örnekleyiniz.” soruları ev ödevi 
olarak verilmiş ve bu soruları yazılı olarak yanıtlamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının yazılı 
yanıtları çalışmanın verilerini oluşturmuştur. Verilerin analizi içerik analizi ile gerçekleştirilmiş, 
o ̈ğretmen adaylarının yanıtları iki soru kapsamında kavramsal anlamayı nasıl ele aldıkları açısından 
kodlanmıştır. Yapılan analizlere dayalı olarak, öğretmen adaylarının tamamının kavramsal anlamanın 
kavramı ön bilgilerle ilişkilendirmeyi gerektirdiğini ifade ettikleri görülmüştür. Buna karşın, öğretmen 
adayları bu ilişkilendirmeleri genel olarak işlemler üzerinden yapmışlardır. Öğretmen adaylarından 
sadece üçü kavramsal anlamayı zihinsel eylemlere dayandırarak açıklamıştır. Elde edilen sonuçlar 
o ̈ğretmen adaylarının matematik öğretme bilgilerinin dar kapsamlı olduğunu ve büyük kısmının 
sadece işlemsel bilgiye odaklı açıklamalar yaptığını göstermiştir. Tespit edilen eksikliklerin özel öğretim 
yo ̈ntemleri gibi alan öğretimi derslerinin yapılandırılmasına yol gösterici olacağı düs ̧ünülmektedir. Bu 
doğrultuda her bir kavram için ayrı ayrı gerekli olan zihinsel eylemler ve bu zihinsel eylemlere dayalı 
olarak ilişkilendirmenin nasıl gerçekles ̧tirileceği üzerine tartışmalar yapılması önerilmektedir. Ortaokul 
matematik öğretmeni adaylarının zihinsel eylemleri içeren farklı öğrenme ve öğretme perspektiflerini 
anlamlandırmalarını sağlayacak mesleki gelişim süreçlerine dahil edilmeleri önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler : Kavramsal anlama, Ortaokul matematik öğretmeni adayı, Zihinsel eylem. 
Jel Kodları  : I2. 

1. Giriş  

Matematiksel anlama, belirli bir örüntünün ya da ilişkinin/ilişkilerin mantıksal gerekliliğinin 
öğrenilmiş bir öngörüsüdür (Simon, 2003). Anlamanın matematik eğitimi kapsamında en temel terim 
olduğunu ifade eden Thompson (2008) anlamaya dikkat edilmemesinin öğrencilerin öğrenmeleri ile 
ilgili birçok probleme yol açtığını vurgulamaktadır. Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi [National 
Council of Teachers of Mathematics (NCTM)] (2001) anlayarak öğrenmenin öğrencilerin 
karşılaşacakları yeni problemleri çözmeleri için gerekli olduğunu açıklamakta ve kavramsal anlamayı 
matematiğin öğrenilmesi boyunca öğrencilerin yeterliğe ulaşmalarında önemli bir bileşen olarak ele 
almaktadır. Eğitimciler öğrencilerin kavramların yanı sıra işlemleri de öğrenmelerinin önemli olduğu 
konusunda fikir birliği içerisindedirler (Philip & Vincent, 2003). Bir başka deyişle, matematiksel 
anlamanın kavramsal anlamadan sonra ya da kavramsal anlamayla eş zamanlı bir şekilde ele alınacak 
bir diğer yönü işlemleri etkili ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisi olarak düşünülebilir. Bu 
doğrultuda, kavramları anlama hem işlemlerin altında yatan temel fikirlere sahip olma hem de 
kavramları etkili bir şekilde kullanabilir yeterliğe ulaşma olarak ifade edilebilir. Matematiksel 
anlamanın gerçekleşebilmesi için kavramsal anlamaya öncelik verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 
matematik öğretmenlerinin, öğrencilerin matematiği etkili bir şekilde öğrenebilmelerinin kavramsal 
anlamayı gerektirdiğini benimseyerek kavramsal ve işlemsel anlamanın neleri bilmeyi, düşünmeyi ya 
da uygulamayı gerektirdiğini bilmeleri önemlidir. Aksi halde öğretimlerinde işlemsel bilgilere 
değinerek öğrencilerin matematiği anlamak yerine ezberledikleri formülleri kullandıkları bir süreç 
haline getirirler. Matematiksel öğrenme süreçlerinin etrafında şekillenen ve kavramsal ve işlemsel 
anlamayı ele alan çeşitli mesleki gelişim programlarıyla öğretmenlerin farkındalıkları arttırılmalıdır. 
Ancak her zaman mesleki gelişim programlarına öğretmenleri dahil etmek kolay bir süreç 
olmamaktadır. Bu durum göz önüne alındığında, öğretmen yetiştirme programları kapsamında 
matematiksel öğrenmenin neleri gerektirdiğinin ve kavramsal ve işlemsel anlamanın öğrenmeye nasıl 
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hizmet ettiğinin fark ettirilmesi gerekliliği oldukça aşikardır. Öğretmen adaylarının kavramsal 
anlamayı nasıl ele aldıklarının ortaya çıkarılması bu husustaki ihtiyaçların belirlenmesinde ve bu 
ihtiyaçların giderilmesine yönelik içeriklerin oluşturulmasında etkili olacaktır. ötesine geçmeden 
öğreteceklerdir. Bu kapsamda, çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmeni adaylarının kavramsal 
anlamayı nasıl ele aldıklarını ortaya çıkarmaktır.  

 2. Yöntem 

Çalışmada ortaokul matematik öğretmeni adaylarının kavramsal anlamayı nasıl ele aldıklarının 
ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması amaçlandığı için çoklu durum deseninden yararlanılmıştır. 
Çalışmadaki öğretmen adaylarının her biri incelenen durum olarak ele alınmıştır.  

2.1. Katılımcıar  

Çalışmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinin Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda seçmeli bir 
ders olarak yürütülen İlköğretim Matematik Dersi Eğitim Programı dersine devam etmekte olan üçü 
erkek, on sekizi kadın olmak üzere toplam yirmi bir ortaokul matematik öğretmeni adayı 
oluşturmuştur. Çalışmada öğretmen adaylarının ifadelerinden alıntılar verilirken isimleri gizli 
tutularak ÖA1, ÖA2 gibi kodlardan yararlanılmıştır.  

 2.2. Veri Toplama Aracı 

Ders kapsamında ilk olarak öğretmen adaylarına kavramsal ve işlemsel anlama ile ilgili alanyazından 
çalışmalar verilmiş ve bu çalışmaları okumaları istenmiştir. Ardından öğretmen adaylarına,  “Kavramsal 
anlama nedir? Açıklayınız.” ve “Matematikte bir konu seçerek, kavramsal ve işlemsel bilgi açısından 
örnekleyiniz.” yönergeleri verilmiş ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Öğretmen 
adaylarının yazılı ifadeleri çalışmanın verilerini oluşturmuştur. 

 2.3. Verilerin Analizi 

Öğretmen adaylarının yazılı ifadeleri içerik analizi ile analiz edilmiş ve iki soru kapsamında kavramsal 
anlamayı nasıl ele aldıkları açısından kodlanmıştır. Analiz sürecinde ilk olarak veriler bilgisayar 
ortamına aktarılmış ve üç araştırmacı için ayrı ayrı kopyaları oluşturulmuştur.  Araştırmacılar verileri 
birbirlerinden bağımsız olarak analiz etmişler ve ardından bu bireysel analizlerini karşılaştırmak için 
bir araya gelmişler ve kategoriler üzerine hem fikir olmuşlardır. 

 3. Bulgular 

Çalışmanın bulguları ortaya çıkan kategoriler doğrultusunda sunulmaktadır. Ortaya çıkan kategoriler 
öğretmen adaylarının yanzılı ifadelerinden alınan kesitlerle desteklenmektedir. 

Tablo 1, öğretmen adaylarının kavramsal anlamayı nasıl ele aldıklarını göstermektedir. 

Tablo 1. Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Kavramsal Anlama Olarak Ele Aldıkları 
Eylemler  

Kategoriler Öğretmen Adayı Toplam 

Kavramı ön bilgilerle 
ilişkilendirme 

ÖA1, ÖA2, ÖA3, ÖA4, ÖA5, ÖA6, ÖA7, ÖA8, ÖA9, 
Ö10, ÖA11, ÖA12, ÖA13, ÖA14, ÖA15, Ö16, ÖA17, 
ÖA18, ÖA19, ÖA20, Ö21 

21 

Zihinsel eylemler gerçekleştirme  ÖA6, ÖA13, ÖA18 3 
Kavramın farklı gösterimlerini 
bilme/ifade edebilme 

ÖA3, ÖA9, ÖA12, ÖA14 
4 

Kavramı örnekleme ÖA3, ÖA5, ÖA14, Ö19 4 
Gerekçelendirme ÖA12, Ö14, Ö17 3 
Matematiksel sembollerin ve 
dilinin kullanımı 

ÖA7 
1 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının tamamının kavramsal anlamayı bir kavramı ön 
bilgileriyle ilişkilendirme olarak ele aldıkları görülmüştür. Bu öğretmen adaylarından biri olan ÖA15 
kavramsal anlamanın bir kavramı ön bilgileriyle ilişkilendirilmesini içerdiğini ifade etmiştir. 
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(ÖA15) 

ÖA15 ifadesini örneklerken bir çarpma işleminden örnek vermiştir. Çarpma işleminin kavramsal olarak 
öğrenilmesinin, toplama işlemi ile ilişkilendirilmesi ya da dikdörtgeninin kenar uzunlukları 
verildiğinde alanının gösterilmesi halinde desteklenebileceğini ifade etmiştir. Öğretmen adaylarından 
sadece üçü kavramsal anlamayı zihinsel eylemlerle ilişkili olarak açıklamıştır. ÖA6 bölme işlemi 
yardımıyla kavramsal anlamayı ve işlemsel anlamayı nasıl ele aldığını örneklemiştir.   

 

 

(ÖA6) 

ÖA6’nın ifadesinden alınan kesit incelendiğinde, öğretmen adayı bölmenin sadece sayısal olarak yazılıp 
bulunmasını işlemsel bilgi olarak açıklamıştır. Ancak belli bir sayıdaki nesnenin eşit paylaştırılmasına 
ilişkin bir bağlamdan yararlanarak bölmenin eş paylaştırma anlamını vurgulayıp öğrencilere 
anlatılması durumunda öğrencilerin ilişkilendirmeleri yapabileceklerini ve işlemin altında yatan 
nedenleri anlayabileceklerini dile getirmiştir. 

Öğretmen adaylarından dördü de kavramın farklı gösterimlerini bilmeyi kavramsal anlamanın 
gerekliliği olarak ele almışlardır. Bu kapsamda açıklamalar yapan ÖA9 hem kavramın farklı 
gösterimlerini kullanmayı dile getirmiş hem de ön bilgilerle ilişkilendirmeye vurgu yapmıştır.  
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 (ÖA9) 

 

ÖA9’un ifadeleri incelendiğinde, öğrencilerin bir kavramı kavramsal olarak anlamak için mevcut 
bilgileriyle ilişkilendirmelerinin yanı sıra grafiksel, sözel gibi farklı gösterimlerini kullanmalarının da 
önemli olduğunu eklemiştir. Mevcut bilgilerle ilişkilendirmeyi örneklemek için öğretmen adaylarının 
genellikle kullandığı toplam ve çarpma işlemlerinin ilişkisinden yararlanmıştır.   

Bir diğer dört öğretmen adayı ise, kavramı örnekleyebilmenin kavramsal anlamanın bir göstergesi 
olduğunu dile getirmişlerdir. Bu öğretmen adaylarından ÖA3 kavramı zihninde canlandırarak gerçek 
yaşam ile örnekleyebilmenin öğrencinin kavramsal anlaması için önemli olduğun açıklamıştır.  

 

 

(ÖA3) 

 

ÖA3’ün ifadeleri incelendiğinde, bir öğrencinin üçgeni kavramsal olarak anlaması öncelikle tanımının 
verilmesi ardından bu tanıma uygun çizim yapmasının ya da gerçek yaşam ile ilgili örnekler vermesi 
gerektiğini ifade etmiştir. Öğrencinin uygun çizimlerinin ve örneklendirmelerinin onun üçgeni 
kavramsal olarak anladığının gösterdiği olduğunu belirtmiştir.  

Bunlara ek olarak, bir öğretmen adayının kavramsal anlamayı gerekçelendirme ve bir  öğretmen 
adayının da matematiksel dili kullanma ile açıkladığı görülmüştür. Gerekçelendirmeye değinen ÖA12 
kuralların altında yatan nedenlerini bilmenin kavramsal öğrenmeyi sağladığını dile getirmiştir.  

 

(ÖA12) 
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4. Sonuç 

Çalışmanın bulgularına dayalı olarak ortaokul matematik öğretmeni adaylarının kavramsal anlamayı 
sınırlı bir kapsamda ele aldıkları görülmüştür. Öğretmen adaylarının tamamı kavramsal anlamayı ele 
alırken “ön bilgilerle ilişkilendirme” ye değinmişlerdir. Ancak öğretmen adaylarının bu 
ilişkilendirmeleri genel olarak işlemler üzerinden yapmışlardır. İlişkilendirmeyi farklı işlemler arası 
bağlantılarla ya da yüzeysel kavramlar arası ilişkilerle açıklamışlardır. İlişkilendirmenin öğrencilerin 
zihinlerinde oluşturduklarını göz ardı ederek matematiği öğrenciden bağımsız olarak ele almışlardır. 
Öğretmen adaylarının sadece üçünün zihinsel eylemlere değinmesinin yanı sıra bu öğretmen 
adaylarından ise sadede biri kavrama özgü zihinsel eylemleri açıklayabilmiştir. Çok genel yorumlar 
yapmaları, belli kavramlara özgü örneklemeler yapmamaları kavramsal anlamanın içeriğini tam olarak 
bilmemelerinin göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının 
matematik öğretme bilgilerinin dar kapsamlı olduğunu ve büyük kısmının sadece işlemsel bilgiye 
odaklı açıklamalar yaptığını göstermiştir. Tespit edilen eksikliklerin özel öğretim yöntemleri gibi alan 
öğretimi derslerinin yapılandırılmasına yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda her bir 
kavram için ayrı ayrı gerekli olan zihinsel eylemler ve bu zihinsel eylemlere dayalı olarak 
ilişkilendirmenin nasıl gerçekleştirileceği üzerine tartışmalar yapılması önerilmektedir. Ortaokul 
matematik öğretmeni adaylarının zihinsel eylemleri içeren farklı öğrenme ve öğretme perspektiflerini 
anlamlandırmalarını sağlayacak mesleki gelişim süreçlerine dahil edilmeleri önerilmektedir.  
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BİLDİRİ NO 202: MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 
GELİŞTİRDİKLERİ PERMÜSTASYON ETKİNLİĞİNİN KAVRAMSAL 

ANLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ  
Aysun Nüket ELÇİ201; Esra BUKOVA GÜZEL202 

Özet 

Bu çalışmada, üç matematik öğretmeni adayının geliştirdiği “Boncuk Etkinliği” isimli permütasyon 
etkinliği kavramsal anlama açısından incelenmektedir. Durum çalışması desenine dayanan çalışmada 
veriler matematik öğretmeni adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri-II dersi kapsamında geliştirdikleri 
etkinlik geliştirme sürecinde bireysel olarak yazdıkları yansıtıcı günlükler ve etkinlik ile ilgili grup ile 
yapılan görüşmeden derlenmiştir. Etkinlik öğretmen adaylarının permüstasyonu öğretmek için dikkate 
aldıkları hususları ortaya çıkarmak için, görüşme ve yansıtıcı günlükler ise öğretmen adaylarının 
etkinliği geliştirirken önem verdikleri aşamaları, öğrenmeye, kavramsal anlamaya ve etkinliğe 
bakışlarını ortaya çıkarmak amacıyla incelenmiştir. “Boncuk Etkinliği” dokuman analizi tekniğiyle iki 
araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenmiş ve içerik analizi ile kodlanmıştır. Katılımcıların yansıtıcı 
günlükleri ve görüşme transkritpleri ise etkinlik ve kavramsal anlama açısından analiz edilmiş ve 
etkinlik analizi ile ilişkilendirilmiştir. Etkinlik analizinde oluşturulan kodlar gerçek yaşam ile 
ilişkilendirme, genelleme, deneysel yaklaşım, soyutlama,  basitten zora, çarpma yoluyla sayma, dizme 
işlemi ve sıralı dizilişlerin sayısını hesaplama olarak ortaya çıkmıştır. Yansıtıcı günlükler ve görüşme 
analizleri öğretmen adaylarının gerçek yaşam ile ilişkilendirmeye ve öğrencilerin denemeler yaparak 
farklı durumları gözlemlemelerini ve gözlemlerinden hareketle genellemelere ulaşmalarını 
amaçladıklarını ortaya çıkarmıştır. Etkinlik için gerekli materyallerin kolay sağlanabilir olması, 
öğrencilerin ön bilgileriyle verilen işlemleri adım adım yaparak bu işlemlerini ilişkilendirmeleri, 
öğrencilerin yaptıkları farklı sayılardaki boncuklarla olan denemelerini genelleme fikrine götürmesi ve 
öğrencilerin birlikte çalışmaları ve deneyimlerini paylaşmalarının dikkate alındığı belirlenmiştir. 
Etkinlik kavramsal anlamayı oluşturma amacıyla matematik yapmayı sağlayan yapıda olmuştur. 
Çalışmanın etkinlik geliştirme aşamasında öğretmen ve öğretmen adaylarına katkı sağlayacağı ve 
permüstayon kavramının öğretimi için kullanılabilecek bir materyal sağladığı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler : Boncuk Etkinliği, Kavramsal anlama, Matematik öğretmeni adayı, 
Permütasyon. 
Jel Kodları  : I23. 

 

1. Giriş  

Matematiği öğrenmek öğrencilerin zihinsel eylemler gerçekleştirmelerini ve kendilerine sunulan 
görevlerin anlamlandırmalarını gerektirmektedir. Bu süreçte öğrencilere sunulan görevler onların 
zihinsel eylemlerini tetikleyerek kavramsal analamayı sağlayacak nitelikte olamldır. Simon (2003) 
matematiksel anlamayı belirli örüntü ya da ilişkinin/ilişkilerin mantıksal gerekliliğinin öğrenilmiş bir 
öngörüsü olarak ifade etmektedir. Öğrencilerin deneyerek yaptığı etkinliklerden genellemeye 
gitmelerini ve bir takım çıkarımları yapmalarını sağlayacak etkinliklere doğru yönelmeleri anlama için 
oldukça önemlidir. NCTM (2001) öğrencilerin karşılaşacakları problemleri çözmeleri için anlayarak 
öğrenmenin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin karşılaştıkları problemlere 
anlam yükleyebilecekleri görevlerin oluşturulması gerekmektedir. Matematik öğretmeni adayları 
yetiştirlme süreci boyunca farklı deneyimler kazanmaktadır. Özel Öğretim Yöntemleri dersi de bu 
deneyimlerin yoğun olarak yaşandığı derslerden biridir. Bu ders kapsamında öğretmen adayları 
kavramları ve kavramların öğretimini ele almakta ve kendi ürünlerini oluşturmaktadır. Bir kavramın 
öğretimi için etkinlikler geliştirme de bu ürünlerden biridir. Bu süreç öğretmen adaylarının etkili bir 
mtematik öğretimi gerçekleştirmeleri için oldukça önemlidir. Bu çalışmada, üç matematik öğretmeni 
adayının geliştirdiği “Boncuk Etkinliği” isimli permütasyon etkinliği kavramsal anlama açısından 
incelenmektedir.  
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 2. Yöntem 

Çalışmada üç matematik öğretmeni adayından oluşan bir grubun permütasyon kavramının 
oluşturulması için tasarladıkları etkinlik ve süreç ayrıntılı olarak ortaya çıkarılmaya çalışıldığı için 
durum çalışması deseninden yararlanılmıştır.  

2.1. Katılımcıar  

Durum çalışması desenine dayanan çalışmanın katılımcıları Özel Öğretim Yöntemleri-II dersini alan üç 
matematik öğretmeni adayıdır.  

2.2. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veriler, Özel Öğretim Yöntemleri-II dersi kapsamında matematik öğretmeni adaylarının 
geliştirdikleri “Boncuk Etkinliği” (bkz. Şekil 1), etkinlik geliştirme sürecinde bireysel olarak yazdıkları 
yansıtıcı günlükler ve etkinlik ile grup ile yapılan görüşmeden derlenmiştir. Etkinlik öğretmen 
adaylarının permüstasyonu öğretmek için dikkate aldıkları hususları ortaya çıkarmak için, görüşme ve 
yansıtıcı günlükler ise öğretmen adaylarının etkinliği geliştirirken önem verdikleri aşamaları, 
öğrenmeye, kavramsal anlamaya ve etkinliğe bakışlarını ortaya çıkarmak amacıyla incelenmiştir. 

 

Şekil 1. Boncuk Etkinliği
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2.3. Verilerin Analizi 

“Boncuk Etkinliği” dokuman analizi tekniğiyle iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenmiş ve içerik 
analizi ile kodlanmıştır. Katılımcıların yansıtıcı günlükleri ve görüşme transkritpleri ise etkinlik ve 
kavramsal anlama açısından analiz edilmiş ve etkinlik analizi ile ilişkilendirilmiştir. İki araştırmacı 
verilerin analizi süreci boyunca bağımsız olarak gerçekleştirdikleri analizleri karşılaştırarak farklı 
kodlar hakkında tartışmışlar ve karara varmışlardı. 

 3. Bulgular 

Öğretmen adaylarının geliştirdikleri Boncuk Etkinliği’nde kavrmaı gerçek yaşam ile ilişkilendirmeye 
çalıştıkları, öğrencilerin deneyebilecekleri örneklerle gözlemler yapıp deneyemeyecekleri örnekelrin 
varlığını göstermeye deikkat ettikleri bir başka deyişle deneysel yaklaşımdan genellemeye doğru 
öğrencileri yönlendirmeye çalıştıkları, öncelikle öğrencielri o bağlamda yaşatığ daha sonra bağlamdan 
matematiği geçişlerini teşvik ettiği ve bu yönyle soyutlama fikrine ele aldıkları, öncelikle basit deney ve 
işlemler ile başlayığ daha sonra daha zor/karmaşık olarak nitelendirilebilecek işlemlere yönelttikleri, 
onları kolaylaştırcı bir düşünmeye yönelmeye zorlamaya (zorlayıcı/challenge) çalıştıkları ve çarpma 
yoluyla sayma, dizme işlemi ve sıralı dizilişlerin sayısını hesaplama fikirlerini ön plana çıkardıkları 
belirlenmiştir. Etkinliğin deneysel aşaması ile ilgili kesit aşağıda  verilmiştir. 

- İlk olarak tek renk seçerek bu boncuğu düz kesilmiş ipe dizin. Bu dizilişte kaç seçenek olur? 

- Daha sonra iki farklı renk boncuk seçerek bileklik oluşturmak için bu boncukları yine önce düz ipe 
geçirin. Şimdi kaç farklı bileklik oluşturursunuz? Düz ipe dizdiğiniz bu boncukları bozmadan kenarda 
tutun aynı zmanada size verilen boyalı kalemleri kullanarak her boncuk seçimi için çizimlerinizi 
kağıtlara da yapın ve kaç farklı diziliş olduğunu not almayı unutmayın. Diyelim ki mor ve sarı boncuğu 
seçtiniz.  Bunların sırası önemli olur mu? Nedenini açıklayın. 

- Şimdi istediğiniz üç farklı renk boncuğu seçin. Aynı işlemleri tekrar uygulayın. Bu sefer düz ipe 
dizerken kaç farklı diziliş oluyor? Çizimlerini de yapmayı unutmayın.  

Sıra dört renk boncuk seçmede. Bu sefer işiniz biraz daha zor ☺ aynı işlemleri yapsanız hangi sonuçları 
elde edersiniz? 

- Şimdi en zorlayıcı olana geldik. Tüm gruplar birleşerek bu görevi yapmanızı istiyoruz. Birbirinden 
farklı renkte 5 boncuğunuz olsun. Bu boncukları ipe dizmeniz isteniyor. Renklerin sırasını değiştirdikçe 
her defasında not almayı unutmayın ve eksik olmamasına dikkat edin. Yoksa tüm yaptıklarınızı tekrar 
yapmak zorunda kalırsınız? 

 

Boncuk Etkinliği’nde öğrenciler için bir zorluğu ele alan ve onları genenleme fikrine yönelten ilgili kesit 
aşağıda  verilmiştir. 

- 5 boncuğu dizmek çok zamanınızı aldı değil mi? Peki ya 8 farklı renkte boncuk olsaydı ne olurdu? 
Boncukları dizip saymak ne kadar zamanınızı alırdı? Ya 10 farklı renk olsaydı? İşler gitgide zorlaşıyor!  
Hata yapma olasılığınızı unutmayın! 

- Acaba kullanılan boncuk sayısı ile ipe sıralı dizilişlerinin sayısı arasında bir ilişki var mıdır? Hiç 
boncukları dizmeden doğrudan boncuk sayısı verildiğinde kaç farklı ip dizisi oluşur bulabilir misiniz? 
Kullandığınız farklı boncuk rengi sayısı ile oluşturduğunuz boncuk dizili ip sayısını not alarak 
aralarında bir ilişki kurmaya çalışın. Bir formül bulmaya çalışın. Bulabildiniz mi? Bulamadıysanız 
tekrar deneyin. Bulabildiyseniz ne işinize yarayacağını tartışın. Farklı hayat örnekleri için bu 
formülününüzün işe yarayıp yaramadığını tartışın ve örnekleri sunun. Hepsi bu kadar! 

 Etkinlikteki her aşamada ise dizme işlemi, sralı dizilişlerin sayısını bulma söz konusudur. Ek 
olarrak etkinlik sıralı dizilişlerin sayısını çarpma yoluyla sayma fikri ile bulmaya da yönlendirmektedir.  

Yansıtıcı günlükler ve görüşme analizleri öğretmen adaylarının gerçek yaşam ile ilişkilendirmeye ve 
öğrencilerin denemeler yaparak farklı durumları gözlemlemelerini ve gözlemlerinden hareketle 
genellemelere ulaşmalarını amaçladıklarını ortaya çıkarmıştır. Etkinlik için gerekli materyallerin kolay 
sağlanabilir olması, öğrencilerin ön bilgileriyle verilen işlemleri adım adım yaparak bu işlemlerini 
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ilişkilendirmeleri, öğrencilerin yaptıkları farklı sayılardaki boncuklarla olan denemelerini genelleme 
fikrine götürmesi ve öğrencilerin birlikte çalışmaları ve deneyimlerini paylaşmalarının dikkate alındığı 
belirlenmiştir.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Üç matematik öğretmeni adayının geliştirdiği permütasyon kavrmaının oluşturulmasına yönelik olan 
“Boncuk Etkinliği”nin ayrıntılı olarak incelendiği bu çalışmada etkinlik kavramsal anlamayı 
oluşturmaya yönelik matematik yapmayı sağlayan yapıda olduğu belirlenmiştir. Etkinliğin özellikle 
öğrencielrin permütasyon için gerekliziinsel eylemleri barındırdığı belirlenmiştir. Öğretmen 
adaylarının geliştiridikleri bu tür etkinliklerin hem kendileri hem de öğretmenler tarafıdnan gerçek sınıf 
ortlamlarında denenmesinin etkinlik ile ilgili düzenlemelerin yapılamsına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Bununla birlikte etkinliğin öğrenci anlamalarını nasıl şekillendirdiği de incelenebilir. 
Öğretmen adaylarının geliştirdikleri etkinlikte Özel Öğretim Yöntemleri’nde yapılan çalışmalardan 
hangisi/hangilerinden daha çok yararlandıkları belirlenerek daha etkili olan çalışamlarders 
kapsamında ön plana çıkarılabilir. Çalışmanın etkinlik geliştirme aşamasında öğretmen ve öğretmen 
adaylarına katkı sağlayacağı ve permüstayon kavramının öğretimi için kullanılabilecek bir materyal 
sağladığı düşünülmektedir.  
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BİLDİRİ NO 203: RÜYA TABİRNÂMESİ GELENEĞİNE DAİR BİR ESER 
ÜZERİNE 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR 203 

Özet 

Rüya, insana dair bir olgu olup ne’liğine dair yapılan tartışmalar ve araştırmalar günümüzde de devam 
etmektedir. İnsanın rüyalar üzerinden bazı çıkarımlar yapması, geleceğe dair yorumlar rüyalara olan 
ilgiyi arttırmıştır. Rüyada görülen varlıkların işaret ettiklerini açıklayan, tabir eden birçok eser kaleme 
alınmıştır. Bu eserler, edebiyatta bir tür olarak tabirnâme, falnâme, segirnâme, rüyanâme, vâkıanâme, 
hâbnâme, düşnâme adlarıyla anılmışlardır. Rüya tabirnâmeleri mensur veya manzum ya da karşık 
şekilde yazılmış eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabirnameler, Türk edebiyatına XIV. Yüzyıldan 
itibaren Arapça ve Farsça’dan tercümeler yoluyla girmiştir. Tabirnâme olarak tercüme edilmiş 
eserlerden önce bu geleneğe dair Türkçe yazılmış müstakil bir eser bilinmemektedir. Bu tercüme 
tabirnamelere kadar elimizde düş tabiriyle ilgili herhangi bir Türkçe eser mevcut değildir. Bu çalışmada 
Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi 45 Hk 1509 numarada kayıtlı olan Tabirnâme tanıtılarak irdelemesi 
yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Rüya, Tabirnâme, Düş. 

Jel Kodları : Y8 

 

1.Giriş  

Arap dilinde görmek anlamına gelen rü’yet kökünden türeyen rü’yâ kelimesi düş, uykuda görülen şey 
anlamlarına gelir. Arapça’da rüya için kullanılan kelimeler arasında vâkı’a kelimesi de yer alır (Çelebi, 
2008: 306-307). Arapça anlamı vuku’ bulan hal olan vâkı’a kelimesinin Osmanlıca’da rüya karşılığında 
tasavvufî rüya tabirnamelerinde kullanılması rüyanın bir hayal olmayıp gerçekten yaşanmış olaylar 
gibi düşünüldüğünü göstermesi bakımından dikkat çekicidir (Tatçı ve Çeltik 1995: XIII). Arapça bir 
kelime olan rüyâ’nın Türkçe’deki karşılığı düş olup Eski Türkçe’de ise tüş denilmektedir (Baştürk, 
2008:17).  

Rüya, ruhlar âleminden dünya âlemine semboller şeklinde gelen ilhamlar olarak kabul edilir. Bazı 
mutasavvıflara göre, rüya ruhun uykuda misâl âleminde gördüklerini kişinin uyandığında hatırlaması 
ve anlatmasıdır. Gazâlî rüyayı, insanın ruhu ile levh-i mahfuz arasındaki perdenin uyku durumunda 
kalkması sonucu levhte yazılı olanların insan kalbine doğması olarak tanımlamıştır. İbn-i Sînâ da 
rüyaların sadece metafizik âlemden nefsimize gelen şeyler olmadığını, ayrıca insanın bedenî halinden 
de kaynaklanabileceğini ifade etmiştir (Tosun, 2016: 244). 

Rüyanın tanımı konusunda İslâm âlimleri farklı görüşler ifade etmişlerdir. İbn-i Haldun rüyayı ruhani 
bir olgu olarak değerlendirir ve uykuda olan insan ruhunun, manalar âlemine dalması neticesinde 
manevi âlemden kendisine yansıyan varlıkların şekil ve suretini bir anda görmesinden ibaret olduğunu 
düşünür (İbn-i Haldun, 1996). 

Dini kaynaklarda peygamberimizin hadisinden etkilenerek  rüyalar üç kategöride ele alınmıştır: a. 
Rahmanî Rüya: Rüya denildiğinde akla ilk gelen rüya çeşididir. Bu rüyaya sadık rüya veya Salih rüya 
da denilir. Uykuda iken doğrudan veya bir melek vasıtasıyla gerçekleşen rüyadır. Peygamberler, veliler 
ve temiz inançlı kişiler tarafından görüldüğüne inanılır. Bu rüyalar, müjdeler, korkutur, uyarır veya 
haber verir. 

 b. Şeytanî Rüya: Şeytanın aldatma, vesvese ve korkutmalarıyla meydana gelen karışık hayaller, düşler, 
telkinlerdir. Bu tür düşlere ahlâm ve adgâs-ı ahlâm da denilir. Bu rüyalar bâtıl kabul edilir, onlara pek 
itibar edilmez ve tabiri de yapılmaz. 

                                                        
203  Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 0-236-2311145, bilal.elbir@hotmail.com 
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 c. Nefsanî Rüya: Nefsin telkinleri ve çağrışımları sonucunda olan bu rüyaların kaynağı, kişinin bizzat 
kendisidir. Bu rüyalar dış etkenler ve günlük meşgalelerle ilgili rüyalardır. Kişi uyanıkken neyle 
meşgulse rüyasında da onunla ilgili şeyler görür (Çelebi, 2008:.306). 

2. Tabirnâme Geleneği 

Rüyada görülen varlıkların neyi işaret ettiğini açıklayan, tabir eden birçok eser kaleme alınmıştır. Bu 
eserlere tabirnâme denir. İslamî Türk Edebiyatı içerisinde tabirnâmeler, tabirât-ı vâkıat, tabirât-ı rüya, 
rüya-nâme, vâkı’a-nâme, hâb-nâme, düş-nâme ve segir-nâme adlarıyla da anılmıştır. 

Türk edebiyatına XIV. yüzyılda bir tür olarak giren tabirnameler, ilk önceleri Arapça ve Farsça’dan 
tercüme edilmiştir. Tercüme tabirnamelerin yazılmasına kadar elimizde rüya tabiriyle ilgili herhangi 
bir Türkçe eser mevcut değildir. Değişik kütüphanelerdeki Yazmalar kataloğu tarandığında 
tabirnamelerin XIV. yüzyıldan itibaren yazılmaya başladığı görülmektedir. 

Tabirnâmelerin bazıları müstakil bir eser, bazıları ise mecmuaların içinde bir bölüm, bazıları da der-
kenar şeklinde yazılmıştır. Başlı başına yazılmış tabirnamelerden başka, mektup yoluyla yazılmış 
tabirnameler de vardır. Bunlar bir müridin şeyhine gördüğü rüyaları bildirmesi ve şeyhin de o rüyalara 
verdiği cevaplar şeklindedir. Agâh Sırrı Levend edebî eserleri sınıflandırdığı eserinde tabirnameleri 
öğretici eserler içinde değerlendirir (Levend, 1988: 166). Tabirnâme türündeki eserler, sanat kaygısından 
uzak olduğu için halk diliyle açık ve sade bir şekilde kaleme alınmışlardır. Tabirnâmeler günlük 
konuşma dilindeki birçok kelimeyi içine alır. Bu yönüyle bir halk dili sözlüğü gibidir. Bir tabirname, 
döneminde yazılan diğer eserlere nispeten daha çok kelimeye sahiptir. Ayrıca çok değişik tür ve 
konularla ilgili sözcükleri barındırması, bu tür eserler üzerinde hazırlanan sözlükleri o dönemin söz 
varlığı için değerli kılmaktadır. 

Tabirnameler genelde iki bölüm halinde yazılmışlardır. Birinci bölümde rüyanın mahiyeti, rüyanın 
önem ve çeşitleri üzerinde durulur. Tabirnamelerin çoğunun başında, rüyaların tabirine geçilmeden 
önce, rüyanın keyfiyeti, rüyanın kuvveti ve zaafı, rüyanın türleri, rüyanın görüldüğü ve tabir edileceği 
zamanlar, rüya tabircisinin adabı, rüyasını yorduran kişinin adabı üzerinde durulmakta ve bu 
konularda yeterince bilgi verilmektedir. İkinci bölüm ise rüyaların tabirlerinin yapıldığı kısımdır. Bu 
bölüm tabirnameden tabirnameye değişkenlik gösterir. Eserler genellikle “bâb” esasına dayalı 
oluşturulmuşlardır. Bu bâb’lar, bazı tabirnamelerde heceleme sistemi üzerine alfabetik olarak 
kurulmuş, bazılarında ise rüyada görülen varlıkların cinsine ve türüne göre bab’lar ve fasıllar 
oluşturulmuştur. 

3. Manisa Yazma Eserlerdeki Rüya Tabirnamesi 

Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi 45 Hk 1509 numarada kayıtlı olan Tabirnâme kırk yedi bâb’tan 
meydana gelmiştir. Tabirnâme geleneğinde belirtildiği üzere öncelikle rüya, rüyanın önemi ve çeşitleri 
hakkında bilgi verilerek giriş yapılmıştır. Eser tercüme olup müellifi İbn Sîrin’dir. Tercüme çalışmalarda 
genellikle müellifle ilgili bilgi verilmektedir. Aşağıdaki bölüm eserin başlangıç kısmından alınmıştır. 

“Bismillāhirraĥmānirraĥįm 

‘’Elĥamdü li’llāhi  Rabbil-Ǿālemįne  ĥamden  yelįķu  bi  mecdihį  ve  celālihį  ve’ś-śalātü  ve’s-selāmü  
Ǿalā  seyyidinā  Muĥammedin  ve  ālihį  ve  aśhābihį  ecmaǾįn’’  baǾdehū  Ǿilm-i  taǾbįrde  māhir  ve  
ķavāǾidinde  muĥtažar   olan  Mevlānā  Muĥammed  bin  Sįrįn  teǿlįfinden  işbu  śāĥibü’t-te’lįf  
muśannifü’l-kitāb     Mevlānā    Şeyħ  bin  Şeyħ  ǾAbdullāh  el-Muśulį  raĥmetu’l-lāhi  Ǿaleyhi  ve  Ǿalā  
cemįǾi’l-müellifįn  teǿlįfleri  lisān-ı  ǾArabį  ile  olmaġın  eǾazz-i  eśdifānun  ercümendi  oġlum  Ķadrį  
Efendi  bu  ĥakįrüñ  nūr-ı  dįdesi  ve  şākird-i  güzįdesi   oldugu  intiŝābıyla  taǾbįr-i  mezbūru  lisān-ı  
tercüme  iltimās  etmekle  mehmā  emken  rakįk  ve  nā-hemvār elfāž  ile  tercüme  ve  taĥrįrine  
mübāşeret  olundu” (Manisa Yazma, 1-b).  

Eserin içinde yer alan kırk yedi bölümün başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: 

“El-Bābü’l-Evvelü  Ĥażreti  Bārį-yi  Te’ālā  görmek  beyānındadur.  El-Bābü’s-Sānį  melā’ike  görmek  
beyānındadur  El-Bābü’ŝ-Ŝālisü  Enbiyāları  görmek  beyānındadur.  El-bābü’r-râbiǾu:  cehār-yārları  
görmek  beyānındadur  ve  Ǿulemāları  ve  śulehāları.  El-bābü’l-ħāmisü  Ķur’ān-ı ǾAzįmü’ş-şān’ı 
görmek beyānındadur. El-bābü’s-sādisü İslām ve selām vermek beyānındadur.  El-bābü’s-sābiǾu  
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ġusül  ābdest  ve  ŧahāret  ve  misvāk  ve  teyemmüm  beyānındadur. El-bābü’ŝ-ŝāminü  eźān  ve  iķāmet  
beyānındadur.  El-bābü’t-tāsiǾu  śalāt ve  ħutbe  ve  minber  ve zikr ve  CumǾa beyānındadur. El-
bābü’l-Ǿāşiru: Mescid ve  mināre  ve  temcįd  beyānındadur. El-bābü’l-iĥdā  Ǿaşera: Zekāt  ve  oruc  
görmek  beyānındadur. El-bābü’ŝ-ŝānį Ǿaşera: Ĥac eylemek  ve KaǾbe ve Bayrām ve  ǾAşūrā  günü  
beyānındadur.  El-bābü’ŝ-ŝālisü  Ǿaşera: İnsān  ve  koca  ve  genc  ve  Ǿavret  ve oġlan  beyānındadur.  
El-bābü’r-rābiǾ Ǿaşera: AǾžā-i insāndan görmek  beyānındadur.  El-bābü’l-ħāmis  Ǿaşera:  İnsāndan  
ħāric  olan  ķan  ve  balġam  ve  ķan  aldırmaķ  beyānındadur.  El-bābü’s-sādise  Ǿaşera:  ĥısset  ve  
śayruluk  görmek  beyānındadur.  El-bābü’s-sābi’a ‘aşera:  Ǿilāc ve eşribe ve dermān  görmek  
beyānındadur.  Elbābü’ŝ-ŝāmine  aşera:  Yemek  ve  ve  icmek  meǿkûlāt  beyānındadur.  Elbābü’t-tāsiǾa 
Ǿaşera:  żiyāfet  ve  çalgu  āletleri  ve  şatranc  görmek  beyānındadur.  El-bābü’l-ışrįne  esbāb  ve  libās  
ve  śarık  ve  ķaftān  ve  bunun  emŝāli  beyānındadur.  El-bābü’l-iĥdā  Ǿışrįne  pādişāh ve  ķāđį  ve  
dįvān  görmek  beyānındadur.  El-bābü’ŝ-ŝāni  Ǿışrįne  śancaķ  ve  ķılıc  ve  bayraķ  ve  sāir  ālāt-ı  ĥarb  
beyānındadur.  El-bābü’ŝ-ŝālise  Ǿışrįne  at  ve  deve, ķatır,  merkeb  koyun  sıġır  ve  keci  görmek  
beyānındadur.  El-bābü’r-rābiǾa  ışrįne  ĥayvānāt  ve  vüĥūş-i  meǿkūlāt  beyānındadur.  El-bābü’l-
ħāmise  Ǿışrįne yırtıcı  ĥayvānāt  ve  vüĥūşu  görmek  beyānındadur.  El-bābü’s-sādise ışrîne  Ǿukāb  
ve  şāĥin  ve  doġan  ve  sāir  ķuşlar  beyānındadur.  El-bābü’s-sābiǾa  Ǿışrįne  yılan  ve  Ǿaķreb  ve  
sāir  ĥaşerāt-ı  arz  görmek  ĥaķķındadur.  El-bābü’ŝ-ŝāmine  Ǿışrįne  evlenmek  ve  düğün  ve  bunuñ  
emŝālin  görmek  beyānındadur.  El-bābü’t-tāsi’a  ışrįne  evānı  ve  sāir  isti’māl  olunan  terāzį  ve  kile  
ve  emŝālin   görmek  beyānındadur.  El-bābü’s-selāsįne  altun  ve  gümüş  ve  cevāhir  ve  maǾden,  
gevher  görmek  beyānındadur.  El-bābü’l-iĥdā  ve ŝelāŝįne  ehl-i  śanǾat  ve  sāir  eśnāf  görmek  
beyānındadur.  El-bābü’ŝ-ŝānį  ve  ŝelāŝįne  ŧokluk  ve  aclık  ve  u  Ve  uyku  ve susizlu[ġu]  görmek  
beyānındadur.  El-bābü’s-sālisü  ve  ŝelāŝįne  gök  ve  güneş  ve  ay  ve  yıldız  ve  gice  ve  gündüz  
görmek  beyānındadur.  El-bābü’r-rābiǾu  ve  ŝelāŝūne  arż  ve  sāir  mesākinler  görmek  beyānındadur.  
El-bābü’l-ħāmisü   ve  ŝelāŝūne  deryā  ve  cemįǾ  sular  ve  gemiler  görmek  beyānındadur.  El-bābü’s-
sādisü  ve  selāsįne  baġ  baġce  ve  sāir  eşcār  görmek  beyānındadur.  El-bābü’s-sābiǾu  ve  ŝelāŝūne  
ekmek,  bicmek  arpa  buğday  ve  sāir  ĥubūbāt  beyânındadur.  El-bābü’ŝ-ŝāminü  ve  ŝelāŝūne  āteş,  
ocaķ,  mum,  tütün,  kömür  görmek  beyānındadur.  El-bābü’t-tāsiǾa  ve  ŝelāŝįne  ķalem,  divid,  kāġıd,  
nāme,  defter  bunun  emŝāl  şey  beyānındadur.  El-bābü’l-erbaǾįne  yüksek,  alçaķ  ve  uçmaķ  ve  sefer  
bu  miŝli  nesne  görmek  beyānındadur.  Elbābü’l-iĥdā  ve  erbaǾįne  almaķ,  satmaķ,  ve  ortaķlıķ  bu  
maķūle  nesne  görmek  beyānındadur.  El-bābü’ŝ-ŝānį  ve  erbeǾįne  döğmek  ve  döğüş  ve  Ǿadāvet  
ve  ħuśūmet  beyānındadur.  Elbābü’ŝ-ŝāliŝü  ve  erbaįǾne  emvāt,  cenāze  ve  maķbere,  meyyite  cimāǾ  
görmek  beyānındadur.  El-bābü’r-rābiǾu  ve  erbaǾūne    Şeyāŧįn  ve  cinnįler  ve  deccāl  görmek  
beyānındadur.  El-bābü’l-ħāmisü  ve  erbeǾūne  Ķıyāmet  ve  śūr  ve  ĥesāb  gör[mek]  beyānındadur.  
El-bābü’s-sādisü  ve  erbaǾūne Cehennem  ve  aĥvālleri  görmek  beyānındadur.  El-bābü’s-sābiǾu  ve  
erbaǾūne  Cennet  ve  aĥvālleri  görmek  beyānındadur” (Manisa Yazma, 7a-9a). 

Bazı tabirnamelerde rüyada görülen varlıkların cinsine göre bâb’lar oluşturulduğu görülür. İncelemiş 
olduğumuz tabirnâmede rüyada görülenlere göre bir düzenleme yapılmıştır. Aşağıdaki bâbta “mescid 
ve minare görme”nin delalet ettiği unsurlar belirtilmiştir. 

“(El bābü’l-‘aşer) Mescid mināre görmekdür. Düşde mescid bir ālim kişiye taǿ bîr olunur. Ħarab 
olduğun görse ol ālimin mevtine delildür. Ziyāde tāǿmir ve termîm olduğun görse ol ālimin ilminin 
iştih ārıdur. Eğer bir mahalde yeniden bir mescid ya bir cāmi büyüklü ve küçüklü iǿtibarınca ta’mîr 
olunur görse ol mahalde bir ālim kişi peydā ve zāhir ola. Eğer bir kişi düşünde bir mescid ta’mîr ider 
görse ol kişi devletlü ise bir azim miraŝ eyleye ve illā sıla-i rahm eyleye. Eğer düşünde bir mescidi 
hamam olmuş görse ol mekānda bir ulemādan veya bir iyi âdemden fısk źa hir ola. Eğer bir kişi kendü 
evini mescid olmuş görse ol kimesne ħalķı hākir dāvet edicidür. Ve tanbure çalar görse bed fiildir tevbe 
eyleye. Düşünde mih rāb görse ulu kişiye delildür ve mih rabda namaz k ılmak  beşāretdür ve 
mih rabda bevl eylemek bir s ālih oğula delildür. Düşünde mināre diregine tābir olunur eğer bir 
mekānda mināre yık ıldığı görse ol mekānın ħalķ ı arasında fitne ve nizāǿ vāki ola deyü taǿ bîr 
olunur. Fi zamâninâ bir kişi düşünde İslambol’da Yeni Câmi’i kabrinde bir minare yık ılmış ve taşların 
saray ħalķı saraya taşarlar görmüş. Bir müddet geçmeden ol hayatta vezir-i āzam katl olunup ve emvāl 
ü erzâkın mîri tarafına ah z edüp taşıdılar ve mināre şol kişiye delildür ki ħalkı h ayırlı işe davet eyler 
vallahü alem” (Manisa Yazma, 20-b). 
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4. Sonuç  

Kütüphanelerimizde tercüme olarak yüzlerce tabirnâme türünde eser yer almaktadır. Adem Balaban 
tarafından yapılan çalışmada 106 adet tabirnâme tespit edilmiştir (Balaban, 2014: 112-125). İbn-i Sîrîn 
tercümeleri üzerine bir çalışma yapan Bahadır da yedi adet farklı nüsha bulduğunu belirtmiştir 
(Bahadır, 2017: 63-65). 

Arapça ve Farsçadan tercümeler kanalıyla dilimize girmiş olan tabirnâmeler, tür olarak Türk edebiyatı 
içinde önemli bir gelenek oluşturmuştur. Tabirnâmeler, sade ve anlaşılır bir dille yazılmaları ve 
yazıldıkları dönemin söz varlığını yansıtmaları açısından önemlidir. Türkiye’deki yazma eser 
kütüphanelerine göre yüzden fazla yazma tabirname bulunmaktadır. İnsanoğlunun hayatında önemli 
yer tutan rüyalar ve onların tabirleri hakkında çok erken yıllardan beri tabirnameler yazılmıştır. 1300’lü 
yıllardan itibaren Türk edebiyatında da Türkçe yazma tabirnamelerin yazıldığı tespit edilmiştir. 
Tabirnâmeler, yazılış şekli, düzenlenme biçimi ve dil açısından farklılıklar gösterir. Tabirnâmeler 
içerdikleri kelime çokluğu ve çeşitliliği bakımından üzerinde dil çalışması yapılması gereken eserlerdir.  

Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde 45 Hk 1509 numarada kayıtlı olan Ta’birnâme İbn-i Sîrîn’den 
tercüme edilmiştir. Eserin kırk yedi bâb’tan oluştuğu bâbların da görülen varlıklara göre kategorize 
edildiği tespit edilmiştir. 
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BİLDİRİ NO 204: ŞEDDÂD BİN AD’IN HİKAYESİNE DAİR  
Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR 204 

Özet 

Ad kavmi, yirmi üç kabîleden meydana gelen bir Arap kavmidir. Kavme ismi verilmiş bulunan Ad, 
Hazret-i Nûh’un torunlarından olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Hazret-i Nûh’tan yaklaşık sekiz yüz 
sene sonar yaşadıkları düşünülmektedir. Yok oluşları bütün insanlığa ibret olan Ad kavminin yaşadığı 
Ahkâf diyârı, Yemen, Aden ve Ummân arasındadır. Ad kavmi, Arabistan yarımadasına ilk yerleşen 
kavimlerdendir. Ad, Hûd Peygamber zamanında yaşamış olup, Yemen'deki Ad kavminin 
hükümdarıdır. Birçok görkemli yapılar yaptırmış, sonra bunlardan gururlanarak tanrılık iddiasına 
kalkışmıştır. Bu sebepten kendisiyle beraber kavmi de helak olmuştur. Şeddâd’ın peygamberlerin haber 
verdiği ilâhi cenneti taklit için yaptırdığı Bağ-ı İrem ve ya Cennet-i İrem sonradan bilhassa divan şairleri 
tarafından üstün güzellikleri benzetmek ve ifade etmek için kullanmışlardır. Çalışmamızda Kâdî Asker 
Şerîf Mehmed Mollâ Efendî’nin yazdığı Ankara Millî Kütüphane Yazma Eserlerinde 8096/2 numarada 
kayıtlı olan “Hikâyet-i Cercîs Peygamber” adlı eserde aktarılan Şeddâd bin Ad hikayesi irdelenecektir. 
Anahtar Kelimeler : Şeddâd, İrem Şehri, Ad  
Jel Kodları : Y8 

 

1.Giriş  

Hûd Peygamber zamanında yaşamış olup, Yemen'deki Âd kavminin hükümdarı idi .Birçok görkemli 
yapılar yaptırmış, sonra bunlardan gururlanarak tanrılık iddiasına kalkışmıştır.Bunun neticesinde 
kendisiyle beraber kavmi de helak olmuştur.Şeddâd’ın peygamberlerin haber verdiği ilâhi cenneti taklit 
için yaptırdığı Bağ-ı İrem ve ya Cennet-i İrem sonradan bilhassa divan şairleri tarafından üstün 
güzellikleri benzetmek ve ifade etmek için kullanmışlardır. Kur’ân-ı Kerîm’de İrem bir tek ayette geçer 
ve şöyle zikredilir: “Görmedin mi Rabbin Ad kavmine ne yaptı? O sütunlar sahibi İrem şehrine… Öyle 
ki o şehrin bir benzeri yoktu” (Kur’an Meali, 89/6-8). 

Ad kavmi, yirmi üç kabîleden meydana gelen bir Arap kavmidir.Kavme ismi verilmiş bulunan Ad 
Hazreti Nûh’un torunlarındandır .Zamanları,tahminen Hazreti Nûh’tan sekiz yüz sene sonradır.Yok 
oluşları bütün insanlığa ibret olan Ad kavminin yaşadığı Ahkâf diyârı, Yemen, Aden ve Ummân arasın-
dadır (Günaltay, 1940, s.57). Ad kavmi Arabu’l-âribe denilen, Arabistan yarımadasına ilk yerleşen 
kavimlerdendir. Verimli toprakları olan bu kavim; otu, suyu, ve çeşitli nîmetleri bol, bağlık-bahçelik bir 
yerdi. Yerin üzerinde gürül gürül akan ırmakları, bağları, bahçeleri, sürü sürü davarları; yer altında da, 
muhtelif su depoları ve köşkleri vardı. Hattâ Ahkâf mıntıkası, “İrem” adıyla tanınmıştır. Meşhûr “İrem 
Bağları” tâbiri oradan gelmektedir. 

Şark- İslam edebiyatlarında İrem kelimesi daha ziyade (Bağ-ı İrem) şekliyle mutluluk verici, marnur ve 
gösterişli binaları, evleri vb. yerleri ifade eden bir mazmun olarak kullanılmıştır. Bağları ve rengarenk 
ağaçları ile İ re m bahçeleri baharı temsil eder: ayrıca sevgilinin bulunduğu evi, gezindiği bahçeyi vb. 
mahalleri tanımlamada kullanılır (Harman, 2000: 443). Bu kavmin insanları güçlü-kuvvetli, cüsseli, 
uzun boylu ve uzun ömürlü idi. Âd kavmi, kayaları yontarak evler yapar, gösterişli binâlar inşâ 
ederlerdi. Bunların içinde bağlar-bahçeler ve güzel havuzlar bulunurdu. Her yer göz kamaştırıcı 
güzelliklerle doluydu. 

Ad kavmi, Nûh Tûfânı’ndan sonra putperestliğe dönen ilk kavimdir. Bu kavim, zamanla dünyâ 
nîmetlerine gark olmaları sebebiyle Allâh’tan gâfil kaldılar, fitne ve fesâd ile dinlerinden uzaklaştılar. 
Nûh Tûfânı’nın dehşet ve hikmetini düşünmeyip iyice dünyâya daldılar. Gelen nîmetlerin çokluğuna 
bakarak aldandılar. Kibre kapıldılar, böbürlendiler (www.islamveihsan.com). 

2. İrem Şehri ve Ad Kavmi 

1980’lerin başında maceraperest Ralph Fiennes, arkeolog Juris Zarins, film yapımcısı Nicholas Clapp ve 
avukat George Hedges’tan oluşan bir grup, Arabistan’ın en büyük miti olan kayıp şehir İrem’i bulmak 
için bir araya gelmişti. Tüm Arap yarımadasında ve Kuzey Afrika’da bin yıllardır adı anılan fakat 
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nerede olduğu bilinmeyen efsane şehri bulmanın kolay olmayacağını biliyorlardı. Tahmin ettikleri gibi 
senelerce ufak bir iz bulmak için çabaladılar. Fakat koca çölde eskiden bir şehir olduğuna dair en ufak 
bir işaret yoktu. 

Grup önce Arabistan’daki tüm efsaneleri derleyip, şehrin tahmini yerini tespit etmeye çalıştı. Efsanelere 
göre İrem şehri, Yemen’in güney bölgelerinde olmalıydı. Buna kati derecede inanan gruptan Zarins ve 
Clapp’ın aklına bu iş için NASA’nın uydularını kullanmak geldi. Fakat NASA çabayı ciddiye almadı ve 
desteklemedi. Yapımcı Clapp iyi bir tüccar iletişimine sahip olduğu için NASA’yı uzun süren ikna 
çabaları sonunda bu iş için ayartmayı başardı. Ona göre şehri NASA sayesinde bulmak, kuruma da çok 
büyük bir prestij sağlayacak ve etkinlik alanlarının sadece uzayın bilinmezlikleri olmadığını tüm 
dünyaya gösterecekti. Bu motivasyon sayesinde NASA uzağa duyarlı uydularını, yüzey tarama 
radarlarını, Landsat programını maceraperest araştırma grubunun hizmetine sundu. Şehrin bulunması 
için ödenek bile hazırlanmıştı. 

Grubun şehri bulma umutlarını kaybetmeye başladıkları bir gün, şans eseri metruk bir kuyu 
yakınlarında mola verdiler. Dr. Zarins arkeolog olduğu için merakla kuyuyu incelemeye başladı. 
Oldukça eski olduğu ve yakın tarihli bir kum fırtınasında ortaya çıktığı belliydi. Kuyunun yakınlarında 
kale tepesine benzer bir şekil vardı. Zarins bölgede kazı çalışması başlattı. Kazının altından efsanelerde 
bahsedilen sütunlara benzeyen uzun direkler çıkmıştı. Kazının ilerleyen haftalarında şehrin ufak bir 
kısmı tamamen belirginleşmeye başladı. Önemli bir kısmı mağaranın içine oyulmuştu. Düşman 
saldırılarına karşı güvenli olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu olmalıydı. Şehre su sağlayan 
kuyunun üstüne ve ana ticaret yoluna kervan düştükten sonra da şehir su kaynağını kaybetmişti. 
Zarins’e göre İrem’in yok olma sebebi su kaynağının doğal afet sonucu yok olmuş olmasıydı. Terk 
edilen şehir, kum fırtınalarının altında kalmıştı. 

Milattan önce 3000’li yıllarda kurulmuş olan dönemin en haşmetli şehri nihayet kumların altından 
çekilip yeryüzüne yeniden çıkarılmıştı. Eski ihtişamıyla koca bir kent çölün ortasına yeniden kurulmuş 
gibiydi. Binlerce yıl öncesinin insan kemiklerine bile ulaştılar. Kumların Atlantis’i efsanesinin doğru 
olduğu böylece ispatlanmıştı. Zarins’in kazılarında Ad kavminin yaşadığı şehre ait dört kalıntı bölgesi 
bulundu. Şehrin çok büyük bir kısmı halen kumlar altındaydı. 

Efsaneye göre Ad kavminin yaklaşık olarak milattan önce 3000 civarında Yemen’in güneyine yerleşerek 
burada İrem şehrini kurduğu söyleniyordu. 3000 seneden daha fazla bir süre boyunca da burada ikamet 
etmişlerdi. Milattan sonra ilk yüzyılın sonlarına doğru da yok olmuşlardı. Milattan sonra ikinci 
yüzyılda Ptolemy bir anda ortadan kaybolduğu iddia edilen bu şehri araştırmış, şehrin bir de haritasını 
hazırlamıştı. Zarins’in ilk dayanağı da tesadüfen ele geçirdiği bu haritaydı. Buraya yerleşen Ad kavmi, 
verimli topraklarda tarımla zenginleşmeye başlamıştı. Afrika, Asya ve Arabistan’da birçok ayinde 
kullanılan özel bir bitki sadece bu topraklardan ihraç ediliyordu. Şehrin bulunduğu nokta Arabistan, 
Afrika ve Avrupa için transit geçiş yolu olduğu için seneler içinde bölgenin en kalabalık şehirlerinden 
biri haline gelmişti. Baharat Yolu da İrem şehrinden geçiyordu. Ticaret sayesinde dönemin en güçlü 
kavmi olmayı başarmışlardı. 

Zenginlikle birlikte mimarilerini de geliştirmeye başlayan Ad kavmi, tarihte sütunları kullanan ilk insan 
topluluğuydu. Roma mimarisindeki sütun fenomeni de İrem’in sütunlarından etkilenerek ortaya 
çıkmıştı. Bu, bazı tarihçilerin karşı çıktığı bir iddiaydı fakat Romalılar kuruldukları yıldan itibaren 
sürekli tüccarlar ve kervanlarla İrem’e ticaret yapmaya gitmiş, oranın kültürünü de beraberlerinde 
taşımışlardı. Buraya giden tüccarlar, şimdiye kadar görmedikleri sütunlar karşısında hayrete düşerek, 
insan aklının almayacağı bir zenginliği bire bin katarak anlatıyorlardı. Bu da dilden dile bir efsaneye 
dönüşmüştü. 

Fakat bir de Arap hikâyelerinde anlatılan İrem şehri vardı. Kutsal kaynaklarda yok oluş ilahi bir sebebe 
dayandırılıyordu. Bunun en büyük sebebi ise ticaret için şehre gelen tüccarların şehri bulamayıp bunu 
tanrının gazabı olarak yorumlamalarıydı. Bu hikaye ise İrem şehrine bambaşka bir açılım getiriyordu 
(htttps//insanveevren.wordpress.com) 

3. Hikâye-i Cercis İçindeki Şeddâd bin Ad  

Muhammed Mustafa zamanında Yahudiler Hz. Muhammed’e kırk soru sorarlar ve eğer cevabını 
verebilirsen senin peygamberliğine iman edeceğiz derler. Hz. Muhammed de bu kırk sorunun cevabını 
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verir ve Yahudiler İslama gelirler. Bu sorulan sorulardan gerçekleşmesi imkansız olan iki hikâye 
yadigâr olarak alınır.Bu hikâyeleri nakleden eserler şöyle hikâye ederler: “Dünyada Allah’a inanmayıp 
ona şirk koşan dört kişi vardır.Biri Nemrûd, biri Fir’avn, biri Buntunnasır ve biri de Şeddâd bin 
Ad’dır.Onların hikâyeleri oldukça meşhurdur. Nemrud’un Hz. İbrahim ile Fir’avn’nun ise Hz Musa a.s 
ile bilinir”. Ama cennet yapan Şeddâd bin Ad’ın hikayesi şöyledir: Ad adlı kişi bir padişahmış ve iki 
oğlu varmış birinin adı Şedîd ve birinin adı da Şeddâd imiş. Padişah öldüğü zaman Şedîd ve Şeddâd 
ikisi ittifak ederek tahta geçip padişah oldular. Her ikiside zalim kişilerdi. Atalarının hazinelerini 
harcayıp askerler toplayarak yeryüzünde olan padişahların illerini, hazinelerini harap ederek Batıdan 
Doğuya kadar dünyayı ele geçirirler. Ondan sonra Şedîd ölünce padişahlık Şeddâd’a kalır.  Şeddâd 
dünyanın her bir yerine hükmederek dünyayı harap ettikten sonra Allah’ın yüceliğini küçümsemeye 
başlar. O zamanın alimleri, akıl sahipleri Şeddâd’ı uyarırlar: “Yeri ve göğü yaratan yalnızca Allah’tır 
can veren ve canı bağışlayan odur. Yalnızca Allah dilediğini öldürür ve dilediğini diriltir”. Bütün bu 
uyarılara rağmen Şeddâd gururlanarak o gök tanrısıdır ben de yer tanrısıyım, benim de öldürmeye ve 
diriltmeye gücüm yeter diyerek askerlerine emir verir yüz adam getirirler ve Şeddâd bu adamların 
ellisini öldürür ve ellisini serbest bırakır. Allah gök tanrısıdır ve onun hükmü gökte geçer ve gökte olan 
yaratıklara ziyafet versin ve ben yer tanrısıyım yeryüzündeki kullarım benden sorulur diyerek dünyada 
Allah’ın cenneti gibi bir cennet yaptırmak  ister.Dünyanın dört bir tarafına adamlar göndererek yetmiş 
bin üstâd toplatır.Bu üstâdlardan hüner sahibi ve iş görmüş on bine yakın kişiye havası güzel,suyunun 
hoş  olduğu,gönlümün beğeneceği cennet gibi  bir  yer bulmaları için  emir verir.Bu üstâdlar dünyanın 
her yerini gezerek başta böyle bir yer bulamazlar.Daha sonra Şam güzergahında  bir yerde  münasip 
,güzel ve kalbi cezbeden bir yer bulurlar ve Şeddâd’a haber verirler.Şeddâd vakit kaybetmeden cennet 
binasının inşa edilmesi için üstadlara emir verir.Üstâdlar bunun için gerekli olan çeşitli malzemeleri 
sıralarlar, Şeddâd hepsini kabul ederek bir an önce başlamalarını söyler.Şeddâd  gerekli olan bu 
malzemeleri temin etmek için  askerlerini dört bir tarafa göndertir.  Bu askerler yeryüzündeki halkın 
mallarına zorla el koyar ve bazı illere de gemiler göndererek hazinelerini ve değerli madenlerinin 
tamamını işleterek cennet binasının inşası için göndermeye başlarlar. Rum ve Frenkistan ‘a adamlar 
göndererek altın ve gümüş madenlerini zapt ettiler. Bahreyn’e , Dihleg’e, Aden’e vb. bir çok yere 
üstadlar gönderip denizin dibinden inciler çıkarttılar ve Arap denizlerinde mercan 
bırakmadılar.Horasan’da olan uğurlu madenleri zapt ettiler ve Çin’de bulunan mis kokulu karanfil vs. 
güzel kokulu şeyleri getirdiler.Renkli mermerleri işletip gönderdiler.Frenkistan’dan billur çeşitli 
kokuları işletip cam şişelerin  içine koyup gönderdiler.Süleys’de ,Halep’te ayna işletip 
gönderdiler.Dağlarda olan çeşitli ağaçları hikmetli oluşu üzerine Kasım ayının 13.günü kestirdiler.Şam 
ve Yemen illerinde, bağlarında ve sahralarında gül ağaçları dikilip  dört-beş senede yetiştirilip güllerini 
kazanlarda kaynatarak güllap yapıp nehirler gibi denizlere akıttılar. Nakkaşlar toplayıp gönderdiler ve 
bundan sonra binanın yapımına başladılar. Önce taş ve kireçten kale duvarı gibi bir duvar ördüler ve 
bazı yerlerine kapılar koydular.Köşkler, kasırlar inşa ettiler ve bu köşklerin, kasırların içinde tahtlar 
yaptılar.Zümrütlerle, incilerle ve değerli bir sürü süs taşlarıyla süslediler.Altın ve gümüş merdivenler 
yaptılar.Sarayların güngörlerine mis kokular doldurup bunlara uygun ne kadar hoş, güzel kokulu 
nesneler varsa güllap ile yoğrulup macun yaptılar .Bütün canlıların zihinleri bu güzel kokularla dolsun 
diye..O sarayın önünde ve kasırların içinde altından ve gümüşten şadırvanlar,fıskiyeler yaptılar ve 
bunların içine değerli taşlar döktüler ki güneş doğduğunda sarayın çatısı aydınlık olsun.O sarayların 
etrafına bağlar,bostanlar , yere altından ve gümüşten tahtalar döşediler. Üzerlerine altından ve 
gümüşten ağaçlar dizip yeşil zeberced ve zümrütten yapraklar yaptılar.Elmastan, inciden ve yakuttan 
meyveler yaptılar.O bahçenin içinde atından, gümüşten, türlü değerli ve süslü taşlardan 
güller,sümbüller,karanfiller,menekşeler,nergisler,reyhanlar,ergavanlar dizdiler ve o ağaçların üzerinde 
altından,gümüşten ve diğer değerli taşlardan kuşlar dizip içlerini oydular.Rüzgar estikçe her biri türlü 
türlü sesler çıkartsın  ve dinleyenler hayran olsun. O bağların arasında yerleri altından ve gümüşten 
döşediler ve bu yerlerin kenarlarına altın ve gümüş tahtalar bağladılar. O sarayların aralarında yer alan 
sokakların her iki tarafından şehirler ve  ırmaklar geçirdiler.O şehirlerin kenarlarına pramitler dizdiler  
ve pramitlerin kenarında iki kat  ağaçlar diktiler.O ırmaklar kenarında o piramitlere oturanlar ağaçalar 
sayesinde güneşin sıcaklığından korundular ve adını Gülitan-ı Bağ-ı İrem  koydular.Yüz senede 
tamamladılar.Şeddâd emir verdi :“Bağ-ı İrem’in avlusunda benim için bir şehir bina edin hisar-ı elvan-
ı rihamdan olsun.O hısarın ortasında saf gümüşten bir saray olsun.O sarayın ortasında altından bir kasr 
olsun ve o kasrın ortasında değerli taşlarla bezenmiş bir köşk olsun ve o köşkte  bir kızıl yakuttan ,yeşil 
zümrütten bir taht yapın ve o tahtın her köşesinde altından Tavuslar,Hûmalar,Ankalar  yapıp 
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gösterin.Mercandan ayaklarını, boyunlarını zümrüten ve inciden yapın.Karınlarını güzel tütsülerle 
doldurun.Rüzgar dokundukça temiz ve güzel kokular ile akıllar hoş kokulu olsun.O tahtın  
güngörlerini  hoş tütsüler ile doldurun ve duvarlarına kristalden yapılmış aynalar döşeyin.Kimin kristal 
şişesi güneşe denk gelirse ikisinin hareketinden ateş çıkarsa o tütsüleri yakıp rüzgar estikçe dünya güzel 
kokularla dolsun.Benim tahtımın olan şehrin tahtında ve etrafında bin köşk bina edin tümü altından 
olsun ve değerli taşlarsa süslensin, vezirlerim, nedimlerim,hasekilerim;fillerim ve gergedanlarım orda 
olsunlar.Bakırdan ve kurşundan on bin tane  yemek pişirilecek bina inşâ edin.Cennetimde olan kullarım 
için çeşitli ve nefis yiyecekler pişirin diye emir verdi..Bundan sonra Keşmîr, Frenkistan, 
Türkistan,Gürcistan,Rum, Arap ve Acem diyarına gidip şehirlerinden ve kasabalarından ne kadar  
sevilen dilber ve ne kadar sivilen güzel kızlar varsa tümünü toplayıp getirin.Bu dilberlere,kızlara ;ud, 
kanu,ney  vs. çeşitli enstrümanlar ve çalgı eşliğinde oynayabilmek için danslar öğretin..Bu cennete layık 
olabilecek huriler ve erkek huriler taplayıp getirin dedi”. Şeddâd’ı yürüyen tahta bindirip üzerine yüz 
bin huri ve erkek huri ile yüz bini aşkın asker ve diğer bütün yaratıklar ile Bağ-ı İrem’ gitmek için yola 
koyuldular. Dinlene dinlene yolculuklarına devam ettiler Bağ-ı İrem’e çok yakın bir yerde gece 
dinlenmek için konakladılar.O gecenin içinde Allah meleğine emir verdi:” Öyle bir fırtına estiki o lale 
bahçesinde bir canlı dahi   kalmayıp tamamı helak oldular”. Ondan sonra bu halktan bir kişi bile ortaya 
çıkmadı.Birgün Hz. Muhammed s.a.v soralar:” Ya Muhammed Allah tarafından yok edilen o 
insanlardan birini gören olmadı mı? Hz. Muhammed s.a.v cevap verir: “Benim ümmetimden Abdullah 
adlı bir kişiye görmek nasip oldu der. Hz. Mu’aviye Şam şehrinde halifeyken Abdullah adlı bir Arap 
varmış. Abdullah bir gün yolda giderken devesini kaybeder onu aramaya koyulur. Abdullah ansızın 
karşısında bir büyük kale duvarı görür.Abdullah şaşarak bu yerde bir kale yoktu bu kale de nedir? 
Deyip kaleye doğru gider yaklaştıkça gözlerine inanamaz bu öyle bir hisardır ki her yeri altınla 
döşenmiş, değerli taşlarla süslenmiş ki daha önce kimselerin görmüş değil. İki kanadı aşıkların yüreği 
gibi açılmış.Kalenin içini araştırma başlar fakat kimseleri göremez.Devesini sürüp kapıdan içeriye girer 
ve muazzam bir şehristanla karşılaşır daha önce böyle bir yeri kimselerin görmediği ,kulakların 
işitmediği bir yer. İçinde saraylar, kasırlar ve köşkler vardır ki altından, gümüşten ve türlü reklerle 
süslenmiştir. Altın ve gümüş tahtalarla yerler döşenmiş üzerine gümüşten ağaçlar dikilip altın 
yapraklar ile değerli taşlar ve çiçek motifleriyle süslenmiş. Bu ağaçların üzerine değerli taşlardan kuşlar 
yapıp konulmuş.Rüzgar bu kuşlara dokundukça  hareket edip her biri faklı farklı sesler çıkartırmış.O 
ağaçların yaprakları yeşil zümrüt ile  inci ve mercandan yapılmış.O ağaçların her birinin altında kimi 
altından  kimi gümüşten tahtlar kurulmuş  ve o ağaçların altından  nehirler akarmış öyle  güzel akarmış 
ki insana hayat verirmiş.Bu sarayların ve köşklerin içinde  altından ve gümüşten avlular ve fiskiyeler  
vardır ki  Kevser suyu gibi temiz sular her taraftan çağlayarak akarmış.O Bağ-ı İrem şehrinin ortasında 
bir saray varmış ki bir kerpici altından biride gümüştenmiş ve köşklerin pencereleri  türlü değerli 
taşlarla süslenmiş ve güngörlerinin içleri güzel kokulu tütsülerle doluymuş. Camları türlü değerli 
taşlarla, işlemelerle süslenmiş ve bakanın gözleri kamaşırmış. Abdullah bu bağı görünce hayran kalır 
acaba bu gördüğüm hayal mi? Yoksa ben öldüm de burası ahiret mi ? Bu yerler cennet gibi diye kendi 
kendine konuşur:” Böyle bir yerin dünyada olması mümkün değil ben rüya görüyorum”. Diyerek 
hayretler içerisinde etrafına bakmaya devam eder.Daha sonra hayal olmadığını anlayınca devesini yere 
çöktürüp heybesinin her iki tarafını havuzun içindeki kıymetli taşlarla doldurup devesine yükleyerek 
yine geldiği yoldan yürür. Yolda yürürken yine kendi kendisine bu bağ benim hayalim midir? Yoksa 
küçük bağ  mıdır?Diye sorular soraken dönüp arkasına bakar  bir de ne görsün  ne Bağ-ı İrem ne de 
diğer nesneler var , her şey kaybolmuş.Etrafına bakar   hiçbir şey göremez araştırmaya başlar ve  bir 
nesne bile ortaya çıkmaz tekrar geldiği yoldan gider.Biraz gittikten sonra devesiyle dinlenmek için bir 
yere oturur.Devenin yükünü açıp bakar  bir de ne görsün heybesi türlü değerli taşlarla dolu hayran 
kalır ve Allah’a şükreder :” Bu fakir kuluna böyle bir yer gösterip bu kadar emaneti bana bağışta 
bulunduğun  için şükürler olsun “.Diyerek  Yemen’e gitti.Günlerden birgün  adı geçen Abdullah 
Yemen’deki evine geldi.Abdullah’ın bu kadar malla dönmesi Emîr kişinin kulağına gitti. Bu Emîr kişi 
Abdullah’ davet edip bu durumu sordu Abdullah her ne gördüyse tümünü anlattı .Emîr kişi tüm 
olayları Hz. Mu’aviye’ye anlattı. Hz. Mu’aviye emir verdi ve Abdullah’ı çağırttı. Abdullah Şam’a gidip 
Hz. Mu’aviye ile görüştü.Hz. Mu’aviye olayları sordu Abdullah tekrardan gördüklerini olduğu gibi 
anlattı.Hz. Mu’aviye bu olaylara inanamadı bunun gibi bir imaret binanın yapılması imkansız bu öyle 
kolaylıkla yapılacak bir şey değil dedi.Abdullah bu gördüklerim gerçektir diyerek inciden bir halka 
çıkartıp Hz. Mu’aviye’nin önüne koydu.Hz. Mu’aviye emir verdi “bu inciyi kırın içinde ne var görelim” 
dedi. Halkayı kırdılar ve içi güzel kokularla doluymuş halka kırıldığı gibi bu güzel kokular etrafa 
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yayıldı. O yerde bulunan kişilerin zihinleri bu güzel kokularla doldu onun gibi güzel kokular o güne 
gelene kadar kimse görmemişti.Hz. Mu’aviye hayran oldu. Hz. Mu’aviye vezirine bu olayın 
gerçekliğini kimden soralım dedi ve veziri bu olayın gerçekliğini bilirse yine Ka’ab al-Ahbar bilir dedi. 
Hz. Mu’aviye Ka’ab al-Ahbar hazretlerini davet edip, Abdullah’ın gördüklerini tekrar ettiler. Ka’ab al- 
Ahbar ya halife bu olaylar gerçektir. O her kimse Abdullah’tır. O gerçektir.O imaret Şeddâd bin Ad’ın 
binasıdır ki Allah’a karşı çıkıp kendisine cennet bina etti. Abdullah binde birin hikayesine kadirdir. Ben 
Sultanu’l-Enbiyâ’dan işittim ki benden sonra benim ümmetimden bir kimse Bağ-ı İrem’i görürse eğer 
onun adı Abdullah’tır. Şeddâd bin Ad’ın inşa ettirdiği Bağ-ı İrem’i görecek ve bir deve yükü değerli taş 
yükletip bulunduğu yere getirecek.Onun devrindeki padişah kimse o değerli taşları ondan almasın diye 
buyurmuşlar diye cevap verdi.Hz. Mu’aviye Ka’ab al-Ahbar’ beğenerek ona Hil’at-ı Fahire (seçkin 
kişilerin giydikleri sanatkârane elbise) giydirip onu iyi bir şekilde ağırlayarak yerine gönderdi ve 
Abdullah’a da Hil’at-ı Fahire giydirerek “Abdullah’a elindeki emanete sahip çıkmasını ve kimseleri 
malına ortak etmemesini söyledi”. Kendisini iyi bir şekilde ağırlayarak evine gönderdi. Abdullah 
elindeki değerli taşlarla evine döndü ve ömrünün sonuna kadar rahatlık ve bolluk içinde yaşadı. 

4. Sonuç  

Ad, Kur’ân’da bazı sûrelerde ve bir kısım peygamber kıssasında anlatılan, helâk olan kavimler arasında 
yer alan bir kavimdir. Ad kelimesi, sözlük anlamı hemen hemen terminolojideki anlamının da esasını 
oluşturmakla birlikte, Ad’ın haktan yüz çevirmesi, azgınlığı, taşkınlığı, zorbalığı Kur'ân ve hadîslerde 
bildirilen ve Hûd'un kavmi olan bir millete özel isim olan bir kelimedir. Bu kelimenin mânaca öne çıkan 
bazı anlamları itibarıyla o kavmin ahvâlini veya niteliklerini yansıtması bakımından Ad kavmine isim 
olarak verilmesinin çok yerinde ve uygun olduğu anlaşılmaktadır. Zaten Ad, o kabilenin ismiyle 
meşhur olduğu babasıdır, atasıdır. 

Miili Kütüphane içerisinde Hikâyet-i Cercis olarak kaydedilen bir eserde Şeddâd bin Ad’ın hikayesi 
bulunmaktadır. Ad’ın inkâr ve inadı ile kibir ve gururunun birleşerek ilâhî mesajı dinlememesi; sahip 
olduğu nimetlerin onu şükretmeye götürecek yerde, şaşırtmaya, azgınlığa, taşkınlığa, zulüme, küfre 
götürmüştür. Hikaye halka dinî telkinlerle iyiye doğruya gidilmesi, uyarıların dikkate alınmaması 
durumunda sonlarının Ad kavmi gibi olacağı vurgulanmıştır. 
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BİLDİRİ NO 205: PEDİATRİDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR 
Nebiye Gül205; Doç. Dr. Sevda Arslan206 

Özet 

Kanıta dayalı uygulama “devam eden bir problemi çözmek için” araştırma sonuçlarından elde edilen 
kanıtlara dayanarak yapılan uygulmaların sağlık profesyonellerinin uzmanlığı ve deneyimi ile 
birleştirip, hastanın değerlerini, tercihlerini ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak oluşturulan klinik bakım 
yaklaşımlarıdır. En iyi araştırma sonuçlarından elde edilen kanıtlara dayanarak verilen klinik kararların 
hasta sonuçlarına yansımasının incelendiği çalışmalarda kanıta dayalı uygulamaların hata, risk ve 
maliyeti azalttığı belirlenmiştir. Bilgi iletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanımı ile birlikte bilgiye 
kolay ulaşım ve yeni teknolojik gelişmelerin hayatımıza girmesi hastaların beklentilerini de 
yükseltmiştir. Bu bağlamda çağdaş pediatride klinik karar verme sürecinde kanıta dayalı uygulamalar 
artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Pediatri kliniklerinde çalışan sağlık profesyonellerinin bir 
çoğunun araştırma sonuçlarının uygulamada kullanımının gerekli olduğuna inanmalarına rağmen bazı 
nedenlerden dolayı kanıta dayalı uygulamaları istendik düzeyde kliniğe yansıtamadıkları 
belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Pediatri, Kanıta Dayalı Uygulama, Araştırma. 

Jel Kodları  : A1. 

 

EVIDENCE-BASED PRACTICES IN PEDIATRIC 

Summary 

Evidence-based practice is the clinical care approach that is created by taking into account the patient's 
values, preferences and needs by combining the practice and experience of health professionals with 
the experience of the health professionals, based on the evidence obtained from the research results, to 
solve an ongoing problem. In studies where the reflection of clinical decisions based on evidence 
obtained from the best research results to patient outcomes is examined, it was determined that 
evidence-based practices reduce errors, risks and costs. With the intensive use of information and 
communication technologies, easy access to information and new technological developments have 
increased the expectations of patients. In this context, evidence-based practices have become a necessity 
in clinical decision making in contemporary pediatrics. Although many of the health professionals 
working in pediatric clinics believe that the use of research results is necessary in practice, it has been 
determined that they cannot reflect the evidence-based practices to the clinic for some reason. 

Key Words: Pediatrics, Evidence Based Practice, Research. 

Gel Codes  : A1. 

 

1. Giriş  

Kanıta dayalı tıp ilk kez 1970’li yıllarda Dr. Cochrane tarafından tartışılmaya başlanmıştır. Son 20 yıldır 
kanıta dayalı uygulama kavramı da klinik uygulamalara yön vermiştir. Kanıta dayalı uygulama, 
hastalara kanıta dayalı en iyi ve en kaliteli bakımı verebilmek için bilimsel araştırmalardan elde edilen 
en iyi klinik kanıtları,  hastaların tercihleri, değerleri ile klinik uzman görüşünü bir araya getirme 
sürecidir (Yılmaz, 2005; Kocaman, Seren, Lash ve ark. 2010). Klinik uygulamalarla ilgili araştırma sayısı 
ve bilgi birikiminin artması ile birçok kanıta dayalı klinik uygulamanın hasta sonuçlarını olumlu 
derecede etkilediği belirlenmiştir. Ancak var olan klinik araştırmaların sonuçları klinik uygulamalara 
tam olarak yansımamaktadır(Kocaman, 2003). 
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Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla hayatımızın bir parçası haline geldiği günümüzde bilgiye ulaşım 
ve beraberinde hasta hakları artmış, ilerleyen tıp ve teknoloji ile birlikte yaşam süresi uzamış ve bununla 
birlikte maliyeti yüksek ilaçlar ve tedavi yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum kaynakların 
etkin kullanılması ve daha çok kişiye nitelikli bakım sunulması için kanıta dayalı uygulamaları zorunlu 
kılmıştır. Yanı sıra kanıta dayalı uygulamalar  ile tanı, tedavi ve bakım süreci bilimselleşmekte ve 
profesyonelleşmektedir ( Çopur ve ark.  2015 ). 

 

2. Kanıta Dayalı Uygulamalar 

Kanıta dayalı uygulamaların (KDU) yaygınlaşmasında ülkelerin sağlık sistemleri ve sağlık alanındaki 
çeşitli profesyonel örgütlerin taleplerinin yanı sıra tıbbi uygulamalar sırasında hatalarda ki 
(malpractice) artış da etkili olmuştur .(Youngblut, Brooten, 2001).  

Sağlık bakım uygulamalarının niçin kanıta dayandırılması gerektiği klinik bakım maliyetlerinde artış, 
hastaların hatalı klinik karar verilmesi konusundaki endişeleri ve hastaların bilgi taleplerinde artış ile 
açıklanmaktadır. Klinik uygulamalarının kanıta dayalı olması bakım kalitesini arttırmak ve sonuçlarını 
iyileştirmek, bakımı standardize etmek ve hastaların ve sağlık çalışanlarının memnuniyetini arttırmak 
gibi sonuçları açısından önemlidir (Jennings, Loan, 2001; Romny, Allen, Boschma, 2003). 

Bakım, elde edilebilen en iyi ve yeni bilimsel bilgiye dayalı olmalıdır. Diğer disiplinlerde olduğu gibi 
sağlık alanında da bilgiler çok hızlı bir şekilde eskimekte, diğer taraftan da  yeni bilgiler hızla 
çoğalmaktadır. Bu yüzden hemşirelik, tıp ve diğer sağlık disiplinleri kanıt temelli uygulamalarına ayak 
uydurmak zorundadır. Daha kaliteli bakım verme sorumluluğu hasta hakkında verilen kararlarının 
kanıta dayandırılmasını gerektirmektedir (WHA, 2003).  

KDU hareketi, bir İngiliz doktor olan Archie Cochrane’ın, 1970’li yılların başlarında sağlık bakım 
kararlarının tıbbi görüşlere ya da deneyimlere değil, kanıta dayalı olması gerektiğini söylemesiyle 
başlamıştır. Kanıta dayalı tıp ilk kez 1992 yılında Kanada McMaster Üniversitesi’nde tıp öğrencilerinin 
eğitiminde, daha sonra klinik problemlerin çözümünde kullanılmıştır (DiCenso,1998). Günümüzde 
ülkeler için artan sağlık gereksinimlerinin ve harcamalarının azalan kaynaklarla nasıl karşılanacağı, 
kaynakların öncelikle hangi alanlara aktarılması gerektiği cevaplanması gereken önemli bir sorudur 
(Top, 2006). Kanıta dayalı uygulamalar, etkisiz tedavilerin sağlık sistemlerinden çıkarılarak kaynakların 
verimsiz ve etkisiz kullanımı önleyebilir (Top, 2006; Kahveci, 2008). 

Kanıta dayalı uygulamalar, sistematik araştırmalarla elde edilen en iyi kanıtların, hasta tercihleri ve 
klinik deneyimlerle entegre edilmesidir(Jennings, Loan, 2001; Romny, Allen, Boschma, 2003). İyi kanıt 
doğru ve uygun soruları, populasyon, girişim, karşılaştırma, sonuç, doğru ve uygun kaynaklar,  
güncellik ve genel bilgiyi kapsar ( Centre for Evidence-Based Child Health, 2016 ). 

Kanıt Kaynakları ise şöyledir; 

Tedavi soruları: Randomize kontrollü deneysel çalışmalar (RCT)’ların sistematik gözden geçirilmesi 
veya meta analiz  

Tanısal testler: Altın standard ile bağımsız karşılaştırma  

Prognoz soruları: Yüksek katılımlı izlemi olan kohort çalışma  

Zarar-etyoloji soruları: Uygun karşılaştırma grubu var mı? 

Sistematik gözden geçirme: Kanıtlara ulaşmak için belirgin ve kapsamlı bir araştırma yapılmış mı ? ( 
Centre for Evidence-Based Child Health, 2016 ) 
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Tablo 1. Kanıt Düzeyleri 

 

Randomize kontrollü çalışmalara yönelik sistematik derleme veya meta analiz çalışmaları kanıtın en iyi 
kaynağı olarak kabul edilmekledir. Sağlık alanıyla ilgili çalışmalarda, bir tedavi şeklini ya da bakım 
uygulamasını destekleyen çalışmalar olduğu gibi reddeden çalışmalar da olabilir. Bu nedenle tek bir 
araştırmaya dayalı olarak verilen klinik kararlar yanlış olabilmektedir (Youngblut, Brooten, 
2001).Yapılan bir uygulamanın etkililiğine karar vermede en iyi araştırma tasarımımın RKÇ’lar olduğu 
kabul edilir. Yarı deneysel ve deneysel olmayan araştırma tasarımları ile yapılan çalışmaların sonuçları 
daha zayıf olarak kabul edilir. Kanıt düzeyleri sınıflamasında tanımlayıcı çalışmalar yer almaz. Ancak 
Stetler ve arkadaşları tarafından oluşturulan kanıt düzeyleri sıralamasında kalitatif çalışmalar, zayıf 
düzeyde de olsa kanıt olarak kabul edilmiştir (Youngblut, Brooten, 2001; Kocaman, 2003; Yılmaz 2005). 

Kanıta dayalı çocuk sağlığı izlemi; pediatri alanı ile ilgili en iyi kanıtlara ulaşılıp bunların sağlık 
profesyonellerinin klinik deneyimi ile birleştirilip her çocuğun özelinde klinik bakım uygulanmasını 
kapsar. Pediatride kanıta dayalı uygulamalara örnek vermek gerekirse bağışıklama çocukları 
hastalıklardan korumada kanıt düzeyi yüksek bir uygulamadır. Aile çocuk ilişkisinin gözlenmesi ve 
yaşa uygun danışmanlık orta düzeyde bir kanıttır. Öykü alma, fiziksel değerlendirme uzlaşı kararıdır. 
Emzirmenin çocuğu GİS ve solunum sistemi hastalıklarından koruması geçerliliği yüksek bir kanıttır, 
anemiden koruması düşük düzeyde bir kanıttır (Çamurdan, 2013). 

Sonuç olarak; kanıta dayalı uygulamalar hasta bakım kalitesini arttırdığı, bilimsel olarak yapılan 
uygulamaların doğruluğu kanıtlandığı ve yasal olarak sağlık profesyonellerini de koruduğu için 
oldukça önemlidir. Sağlık profesyonellerinin kanıta dayalı uygulamaları kliniğe yansıtamamalarının 
nedenleri arasında zaman yetersizliği ve yoğun iş yükü nedeni ile araştırmaları ve yeni bilgileri takip 
edememeleri ilk sıralarda yer akmaktadır. Pediatri kliniklerinde sağlık profesyonelleri tarafından kanıta 
dayalı uygulamaların kullanılabilmesi için iş analizlerinin yapılarak gereksiz iş yükünün azaltılması ve 
sağlık kurumları yöneticilerinin kurum çalışanlarını  yeni araştırmaları takip etme ve kongrelere 
katılmaları yönünde desteklemesi gerekmektedir. 
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BILDIRI NO 207: YENİDOĞANIN CİLT BAKIMI  
Emine Özpelit207; Doç.Dr. Sevda Arslan208 

Özet 

Yeni doğanın, birçok organ ve sistemi gibi derisi de intra uterin ortamdan ekstra uterin ortama uyum 
sağlamaya çalışır. Çok önemli fizyolojik değişimlerin olduğu bu dönemde cilt bakımı kanıta dayalı ve 
bilimsel yöntemlerden daha çok geleneksel ve kültüre dayalı uygulamalara dayanır. Oysa ki bu 
dönemde yeni doğanın derisinin bariyer fonksiyonu tam olarak gelişmediği için cilt enfeksiyonlara, 
toksik etkilere ve travmalara karşı çok hassastır ve zarar görebilir.  Yenidoğan da cilt bakımı bu 
bağlamda hayati derecede önemlidir. Yenidoğanın cildinin kurumaması, normal florasının korunması, 
yenidoğan cildi için toksik olabilecek kimyasallardan uzak tutulması gerekir. Son yıllarda yenidoğanın 
cildinin en iyi nasıl korunacağına ilişkin kanıta dayalı çalışmalar artmakta ve yeni öneriler 
doğrultusunda cilt bakımı ile ilgili protokoller de geliştirilmektedir.  

 Anahtar Kelimeler : Yenidoğan, Cilt, Bakım. 

Jel Kodları  : I1. 

NEWBORN SKIN CARE 

Summary 

Its skin, like many organs and systems, tries to adapt to the extra uterine environment from the 
intrauterine environment. During this period of very important physiological changes, skin care is 
based on evidence-based and more traditional and culture-based practices than scientific methods. 
However, the skin function of the newborn skin is not fully developed during this period and the skin 
is very sensitive to infections, toxic effects and trauma and can be damaged. Newborn skin care is also 
important in this context. The skin of the newborn should not dry out, the normal flora should be 
protected, and the newborn skin should be kept away from chemicals that may be toxic. In recent years, 
evidence-based studies on how best to protect the skin of the newborn are increasing and in line with 
the new recommendations, protocols related to skin care are being developed. 

Key Words: Newborn, Skin, Care. 

Gel Codes: I1. 

 

1. Giriş  

Deri; organizma ile dış çevre arasındaki sınırı oluşturan, vücut yüzeyini kaplayan birçok farklı işleve 
sahip, karmaşık ve vücudun en büyük organıdır (Törüner 2015; Çiğdem 2015). Deri doğumdan sonra 
fonksiyonel olarak olgunlaşmamıştır. Term bir bebekte intrauterin dönemde amniyotik sıvı ile çevrili 
olan cildin, kuru ve soğuk olan ekstrauterin yaşama uyumu yaklaşık 14. günde olmaktadır. Term ve 
preterm yenidoğanların cilt özellikleri de farklılık göstermektedir (Karabulut 2011; Koçyiğit Müştak 
2006). Term yeni doğanların cilt yapısı erişkinlere benzer ancak preterm yenidoğanlarda cilt immatür 
olduğu için cilt bütünlüğünün bozulma riski daha fazladır (Özçelik 2015). Yenidoğanların ciltleri hem 
işlevsel hem de yapısal olarak erişkinlerden farklıdır (Çiğdem 2015). Yetişkinlerde deri vücut ağırlığının  
%3’ünü oluştururken, preterm bebeklerde bu oran %13’tür ve organizmanın en büyük kısmını 
oluşturmaktadır. En büyük organ olmasına karşın cilt kalınlığı preterm bebeklerde erişkin cildinin 
yarısı kadardır (Balcı 2015; Çiğdem 2015; Karabulut 2011). 

1.Yeni Doğan Cildinin Fonksiyonları ve Yapısı 

Yeni doğanda cilt; vücudun sıvı kaybını engelleyen, mikroorganizmalara, fiziksel ve kimyasal 
maddelere karşı bariyer oluşturan, travmalardan vücudu koruyan, termoregülasyonu sağlayan, 
ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan, D vitamini yapımında rol oynayan, yağ 
depolanmasını sağlayan organdır. Aynı zamanda cilt yeni doğan için gerekli olan dokunma duyusunu 
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sağlar. Dokunma duyusu insanda ilk gelişen duyudur. Dokunma duyusu yenidoğanın çevresi ile 
iletişime girmesini sağlayarak çevresini algılamasını ve tepki vermesini sağlar. Dokunma reseptörleri 
yenidoğanın acı, ısı, basınç, ağrı gibi duyuları algılamasına yardımcı olur. Kanguru bakımı, uygun 
dokunma gibi olumlu dokunsal ilişkiler ise bebeğin fizyolojik, bilişsel ve davranışsal gelişimini daha 
ileri düzeyde gerçekleştirir (Çiğdem 2015; Gözen 2015; Şahin 2015; Koçyiğit Müştak 2006). 

1.3. Yeni Doğan Cildinin Yapısı 

Cilt; epidermis, dermis ve hipodermis olmak üzere 3 ana tabakadan oluşmaktadır. Cilt pH’ı ve verniks 
kazeoza da yenidoğanda cildin yapısını etkileyen önemli bileşenlerdir. 

1.3.1.Epidermis 

Derinin en üstünde yer alan, çok katlı yassı hücrelerden oluşan, vücudun farklı bölgelerine göre 
değişmekle beraber kalınlığı ortalama 0,1 mm olan, deri yoluyla sıvı kaybı ve zararlı kimyasalların 
emilimini engelleyen, bireyin biyolojik sınırlarını oluşturan tabakadır (Çiğdem 2015; Karabulut 2011). 
Miadında (G37- 42 haftalık) doğan bebekte epidermal kalınlık hemen hemen yetişkinlerle aynıdır. 
Epidermis; Stratum Corneum (SC) ve bazal tabaka (canlı epidermis) olmak üzere iki bölümden oluşur 
(Şahin 2015). 

1.3.2. Stratum Corneum (SC): Epidermisin dış çevre ile temas halindeki en dış katı olan SC, çekirdeğini 
kaybetmiş keratin içeren ölü hücrelerden (korneositler) ve bu hücreleri çevreleyen lipit yüzeyden 
oluşmuş cansız bir tabakadır (Fluhr et all 2010; Çiğdem 2015; Özçelik 2015). Gelişimi IU 21 ile 24. 
gestasyon haftalarında başlar, gestasyon yaşı ilerledikçe hücre katmanları kalınlaşır. Yaklaşık 32-34. 
haftalar arasında bariyer fonksiyonu gelişmeye başlar, tam olarak olgunlaşması 36-40. haftalara kadar 
devam eder. Bu tabakanın kalınlığı ile derinin sıvı geçirgenliği arasında ters orantı vardır. 24-26. 
gestasyon haftasından küçük fetüste bu tabaka bulunmaz ve bu preterm bebeklerin ciltleri “yaralanmış 
cilt” gibi kabul edilerek uygun cilt bakımı sağlanmalıdır(Çiğdem 2015; Karabulut 2011; Özçelik 2015). 

1.3.3.Bazal Tabaka: Epidermisin dermise yakın bölümünde bulunur ve hızla bölünebilen hücrelerden 
oluşur. Epidermisin yenilenmesini sağlar. Yaklaşık 26 günde bir bazal tabakadan SC’a doğru hücre 
değişimi olur(Özek 2007). 

1.3.4. Dermis: Deriye dayanıklılık ve elastikiyet sağlayan kollajen ve elastin liflerden oluşur. Kollajen 
ve elastin lifler yaklaşık 11. gestasyon haftasında gelişmeye başlar ve sayıları gestasyon yaşı büyüdükçe 
artar. Zamanında dünyaya gelen bir yenidoğanda bu tabakanın kalınlığı yetişkindekinin %60’ı 
oranındadır ve tam olgunlaşması postnatal 6. ayda tamamlanır. Dermis Kollajen ve elastin liflerden 
oluşan yapısıyla vücudu travmalara karşı korur. Dokunma, ağrı, ısı duyuları bu tabakada oluşur 
(Karabulut 2011; Özek 2007; Görak 2008; Çiğdem 2015). 

1.3.5. Hipodermis: Yağdan zengin bağ dokusudur, ısının korunması ve enerjinin depolanmasını sağlar. 
Yağ depolanması gebeliğin son üç ayında başlar ve doğum sonrasında da devam eder. Ter bezleri bu 
tabakada bulunur, erişkin ter bezlerinin olgunlaşması term bebekte doğumdan 1 hafta, preterm bebekte 
ise 21 ile 33. günler arasında olur. Sebum salgılayan bezlerin fonksiyonları tam gelişmediğinden yağ 
üretimi yetersizdir, cilt kurudur(Özek 2007; Görak 2008; Çiğdem 2015). 

1.3.6. Verniks Kazeoza: İntrauterin dönemin 17-20. Haftaları arasında oluşmaya başlayan, makroskopik 
olarak kalın görünümlü bir yapıya sahiptir. Yenidoğan cildinde ise;  yapışkan ve peynirimsi 
görünümlüdür. Verniks kazeozanın kimyasal yapısı incelendiğinde; %80 su, %10 lipit, %10 protein ve 
lizozim, laktoferrin, sebum, ölü hücreler, lanugo ve vitamin E gibi maddelerin yer aldığı bilinmektedir. 
Verniks yüksek oranda E vitamini, sebum ve melanin içeriği nedeniyle antioksidan özellikte bir 
tabakadır. Verniks içinde epidermal büyüme faktörü bulunduğundan epitel hücre gelişimini olumlu 
etkilemekte ve fetüsün cildinin olgunlaşmasına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda doğuma kadar 
amniyotik sıvının epidermise geçişini önleyerek stratum corneum tabakasının gelişimine yardımcı olan 
verniks, doğumdan sonra kuru çevrenin etkisi ile ortaya çıkabilecek evaporasyona bağlı sıvı 
kayıplarının önlenmesinde etkili olan mükemmel ve benzersiz bir mekanizmadır (Visscher et al 2005; 
Çiğdem 2015; Gözen 2015). 
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2.YENİDOĞANDA CİLT BAKIMI 

2.1.Yenidoğanda Banyo 

Banyo ve cilt bakımı uygulamalarına çoğu zaman kültür yön vermekte, bebeğin verniks tabakasının 
temizlenmesi ya da ilk banyonun zamanı geleneksel olarak kültürden kültüre değişiklik göstermekte 
ve farklı uygulamalar yapılmaktadır (Blume-Peytavi 2009; Utaş 2011). .Literatürlerde göbek düşene 
kadar silme banyo verilmesi savunulurken, diğer yandan bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım 
uygulamaları küvet banyoyu önermektedir (Ertel 2003). Yenidoğanda verniksin korunması gerektiği 
bu sebeple banyonun mümkün olduğunca geciktirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Doğum sonrası ilk 
24 saat annede HIV ya da hepatit B yoksa, yenidoğanın cildinde mekonyum yoksa yenidoğana banyo 
yaptırılmaması gerektiği görüşü yaygındır. Annede HIV ya da hepatit B varsa bulaş olmaması için kan 
ve amniyon sıvının temizlenmesi gerekmektedir ancak verniks kazınmamalıdır. Banyo bebeğin genel 
durumu stabil ise yaptırılmalıdır. Banyo sırasında yenidoğan hipotermiden korunmalıdır. Bu sebeple 
banyo süresi 5-10 dakikayı geçmemelidir. Litaratürde banyo sırasında sadece su kullanılması 
önerilmektedir. Böylece yenidoğanın cilt pH’ı korunur ve yenidoğanın zararlı mikroorganizmalardan 
korunması sağlanır (Karabulut 2011; Gözen 2015; Uçar ve ark. 2015, Young et al 2014). 

2.1.1.Banyoda Alınması Gereken Önlemler 

Yenidoğanlarda  doğum  sonrası  banyo  yaptırma  cilt Ph’sını değiştirmekte, bu durum bebeği 
bakteriyel kolonizasyondan koruyan asit örtünün bozulmasına neden olmaktadır. Literatürde 
yenidoğanlara ve prematürelere sadece su ile küvet banyo verilmesinin yeterli olduğu bildirilmektedir. 
Banyo uygulamasında alınması gereken en önemli önlemler bebeğin hipotermiden, enfeksiyondan ve 
kullanılan ürünün olası zararlarından korunmasıdır (Gözen 2015). 

2.2. Yenidoğan Cildinin Nemlendirilmesi 

Verniks  kaseoza  %80 su, %10 protein ve antibakteriyel peptitler ile içeriği en ideal ve doğal 
nemlendirici, antimikrobiyal, antioksidan ve sıvı-elektrolit düzenleyicidir. Yenidoğanda nemlendirici 
ve yumuşatıcı ürünler özellikle preterm bebeklerde cildin günlük bakımında ve bazı deri hastalıklarının 
tedavisinde kullanılmaktadır. Yenidoğan bebeklerin cildinin nemlendirilmesinde vazelin bazlı, koku, 
boya ve koruyucu madde içermeyen yumuşatıcı kremler, lanolin, mineral yağlar ve losyonlar 
kullanılabilir (Dursun, Bülbül 2014). Günlük bakımda nemlendirici kullanımı sağlıklı term bebeklerde 
gerekli değildir. Fakat nemlendirici kremlerin kuru ve çatlamiş ciltlerde deri bütünlüğünü korumak ve 
yeniden sağlamak için kullanımı önerilmektedir. 23-30 haftalık pretermlerde günlük bakımda rutin 
olarak nemlendirici kullanımının sıvı kaybını %40-60 oranında azattığı için önemli olduğu 
vurgulanmaktadır (Çiğdem, 2015; Kurtulan Bulut H 2009; Tatlı, Gürel 2002).  

2.2.Yenidoğanda Saçlı Deri Bakımı 

Bebeğin saçının yıkanmasında Ph’ı gözyaşına yakın gözleri yakmayan şampuanlar ya da yenidoğanlar 
için kullanılan hipoallerjik, boya ve parfüm içermeyen sabunlar  tercih edilebilir. Yenidoğan için 
kullanılacak şampuanlarda kaçınılması gereken maddelerin başında şampuanlarda yer alan sodyum 
lauril sülfat (SLS) gelir. SLS; lipit bariyeri hasara uğratır, deri iritasyonu oluşturur. SLS, triklosan ile 
birlikte uygulandığında günler boyunca deri yüzeyinde kalır. Metilizotiazolinon; şampuanlarda 
bulunabilir ve emilerek nörolojik bozukluklara neden olabildiği bildirilmiştir. Parabenler (metil 
paraben, propil paraben, etil paraben, butil paraben); bebek şampuan ve losyonları ile ıslak mendillerde 
bulunur, kontakt dermatite neden olabilecekleri unutulmamalı antiseptik sabun ve losyonlar ile ıslak 
mendiller yenidoğanda kullanılmamalıdır(Karabulut 2011; Tatlı, Gürel 2002). 

2.3. Dezenfektan Ürünlerin Yenidoğan Cilt Bakımında Kullanımı 

Yenidoğanın henüz gelişimini tamamlamamış sistemleri göz önünde bulundurulduğunda   hastane 
ortamında sürekli kullanılan dezenfektanlar bebeklerin sağlığı için risk oluşturabilir. Yetişkin cildi 
alkole karşı geçirgen olmamasına rağmen,alkol immatür ciltte hem lokal reaksiyon hem de sistemik etki 
ortaya çıkarabilir. Alkolün yenidoğanda cildinde yüksek oranda kullanımı hemorajik deri nekrozu 
gelişmesine ve kan alkol düzeyinin yükselmesine neden olabilir. Povidon iyot ise prematürelerde geçiçi 
hipotroksinemi ve hipotroidi riskini arttırdığı için sınırlı kullanılmalıdır. Klorhekzidin glukonat (CHG); 
ise povidon iyot ve alkole göre daha geniş spektrumlu bir üründür ve bildirilen herhangi bir toksik 
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etkisi olmaması sebebi ile yenidoğanlarda kullanımı desteklenmektedir(Dursun, Bülbül 2014; Tatlı, 
Gürel 2002). 

4. sonuç 

Yenidoğanın cilt bakımı ebeveynlerin cilt bakımı konusundaki bilgilerinden, geçmiş deneyimlerden, 
kültürel uygulamalardan etkilenir. İntra uterin ortamdam ekstra uterin ortama geçen cilt henüz tam 
matürasyonunu tamamlamamıştır ve dış etkilere açıktır. Yenidoğanın matüretisi ne kadar az ise cildin 
dış etkilerden zarar görme ihtimali o kadar yüksektir. Yenidoğanın cilt bakımı yenidoğan fizyoloji ve 
anatomisi bilinerek hazırlanan kanıta dayalı protokollere göre yapılmalıdır. Böylece yenidoğan cildinin 
fonksiyonları korunur ve atopik dermatit gibi cilt hastalıkları önlenebilir. 
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BİLDİRİ NO 208: TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN’DA OMBUDSMANLIK 
Ümmügülsüm Kılıç209; Fethi Kılıç210 

Özet 

Gittikçe büyüyen kamu gücü karşısında bireylerin haklarını korunma ihtiyacı da büyümüş ve 
büyümeye devam etmektedir. Bu büyümeyle birlikte hukuk devleti ve demokrasi kavramlarının önemi 
artmaya başlamış ve ”kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması”, ”vatandaşların idarenin kötü 
yönetimine karşı korunması” ihtiyacı ortaya çıkmış ve bunun sonucunda İkinci Dünya Savaşından 
sonra “aracı kişi” anlamına gelen ombudsmanlık kurumu denetim mekanizmaları arasında yerini 
almaya başlamıştır. Aslen İsveç kökenli bir kelime olup “temsilci, sözcü, görevli, koruyucu” ve 
arabulucu, aracı, hakem manalarına gelen ombudsman, vatandaş ile devlet kurumları arasında 
hakemlik görevini üstlenen kişi anlamında kullanılmakta ve devlet kurumlarıyla halk arasında bir nevi 
köprü vazifesi görmektedir. Bugün dünyanın 140’a yakın ülkesinde Ombudsmanlık değişik isimler 
altında ve ülkelerin farklı siyasi, idari, ve sosyal özelliklerine göre şekillenerek hak ve özgürlüklerin 
korunması ve kötü yönetimin önlenmesi amacıyla hukuk devletinin etkin denetim mekanizmaları 
arasında yer almıştır ve kamu yönetimi ile halk arasında karşılıklı güvenin sağlanmasında ve yönetsel 
gizliliğin ortadan kaldırılmasında da önemli bir rol üstlenmektedir Çalışmamızda; Türkiye’de ve 
Kazakistan’da literatür taraması yapılarak Ombudsmanın tarihçesine yer verilecek ve Türkiye ve 
Kazakistan’da Ombudsmanlık uygulamaları ele alınarak karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 
Çalışmamızın son bölümünde ise Türkiye’de ve Kazakistan’daki Ombudsmanlık kurumunun güçlü ve 
zayıf yönleri ele alınarak etkinliğinin arttırılması yolları üzerinde çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler  : Ombudsman, Kamu denetçisi, Denetim 

Jel Kodları  : K1, K4 

 

THE OMBUDSMAN  IN TURKEY AND KAZAKHSTAN 

Abstract 

With the growing power of the state, the need to increase the rights of individuals has also grown. With 
this growth, concepts of democracy and state of law have also gained importance. The needs to “protect 
the rights and freedoms of individuals” and “protecting the citizens against the wrong doing of the 
state” have risen. As a result of these developments after WW II the establishment of the ombudsman 
has been initiated which is also an intermediate body.Today ombudsman has been established in nearly 
140 countries under different names. These institutions are designed accordingly to each countries 
different political, administrative and social structure. Their aim is to protect right and freedoms of 
individuals as a mechanism in the law system. In the first part of our study we will define the 
ombudsman and explain its past. In the second part of the study we will examine the practices in Turkey 
and Kazakhstan. In the last part of the study, we will investigate the shortcomings of the ombudsman 
mechanisms in these two countries and offer solutions to increase efficiency.  

Key Words :Ombudsman, Supervision of the administration 

 

GİRİŞ 

 Kamu yönetiminin dünyadaki gelişmelere ve değişmelere uygun olarak yeniden yapılandırılması 
kabul edilen bir ihtiyaçtır. Zaman içinde kamu hizmetlerinin sunumu esnasında “bireyin kötü yönetime 
karşı korunması” ve “bireylerin hak ve özgürlüklerinin savunulması” ihtiyacı daha da belirgin hale 
gelmiş ve halkın idareden kaynaklanan şikayetlerini en aza indirecek yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. 
Güçler ayrılığı ilkesine dayanan demokrasilerde idare, halkın ihtiyaçlarını, şikayetlerini hızlı ve etkin 
bir şekilde iletme ve  çözümü noktasında idare ve halk arasında köprü işlevi gören kuruma ihtiyaç 

                                                        
209 Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 5354265732, gulsumkilic@gmail.com 
210 Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, kilic_f2@ibu.edu.tr 
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duymuştur. Toplumsal uzlaşı misyonuyla bir yandan köprü diğer yandan da denetim boyutunda da 
yeni bir kurum olarak Ombudsmanlık kurumları meydana gelmiştir.             

I.Ombudsmanlık Kurumunun Tanımı ve Tarihçesi 

Ombudsmanlık kurumunu, ülkelere göre değişen yasal ve anayasal düzenlemelerle yürürlüğe girdiği 
için üzerinde fikir birliğine ulaşılmış bir tanımı yoktur. Bazı yazarlar ombudsmanlığı; kamu 
yönetiminin denetlenmesi ve vatandaşların idare karşısında korunmasını amaçlayan metotlardan biri 
olarak tanımlarken bazıları ombudsmanı; kamu idaresinin haksız eylemlerinden kaynaklanan 
şikayetlerini dinleyerek tarafsızca soruşturma yapan ve elde ettikleri verileri yetkililere aktaran tarafsız 
ve yüksek seviyeli bir müfettiş olarak tanımlamaktadırlar (Sevinç,2015:100). Doktrine göre “şikâyetleri 
dinlemek, şikayet konularını incelemek ve soruşturma yapmak suretiyle kamu yönetimini denetleme 
şeklidir”.Uluslararası Barolar Birliğinin Ombudsman Komitesinin tanımı ise daha değişik ve 
teferruatlıdır:”Anayasa, yasama organı veya parlamento tarafından tayin edilen, başında yasama 
organı veya parlamentoya karşı sorumlu olan yüksek seviyeli bağımsız bir bürokratın olduğu,  
hükümet kuruluşları, yetkilileri ve çalışanları tarafından haksızlığa uğramış insanların şikayetleri 
doğrultusunda veya kendi inisiyatifiyle harekete geçen, araştırma yapma, disiplin uygulaması önerme 
ve rapor yayınlama hakkı olan bir ofistir”(Odyakmaz,2013:5). Bugün dünyada ombudsmanlık 
kurumunun kökeninin Osmanlı Devletine hatta Büyük Selçuklu Devletine kadar uzandığı kabul 
görmekte, Kadı-ul  Kudat, Divan-ı Hümayun, Divan-ı Mezalim, Kazasker, Kadı, Muhtesip gibi kurul 
ve görevlilerin halkın yakınmalarını dinledikleri ve padişah adına çözüme kavuşturdukları 
bilinmektedir (KDK Stratejik Plan,2016:22). 

II. Türkiye’de Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği) 

İkinci dünya savaşı sonrasında, Dünyada, kamu yönetişimi ve insan hakları alanında zihniyet değişimi 
olmuş, tarafsız, bağımsız, uzman kurumlara ihtiyaç olmuştur. Sivil toplum örgütlerinin de kimi zaman 
yanlı ve güdümlü eğilimleri olabileceği gibi nedenler, kamusal sorumluluğu bulunan ve bir anlamda 
kamu vicdanının ve hakkın savunucusu, tarafsız ve bağımsız olan uzman kurumların önemini giderek 
arttırmıştır. Halkla devlet arasında bir iletişim ve güven köprüsü oluşturabilmek için ombudsmanlık 
kurumunun kurulması ve geliştirilmesi dünyada demokrasinin meşruiyeti ve hukuk devleti açısından 
bir zaruret olarak görülmüştür (Fendoğlu,2010:4). 

Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu olarak isimlendirilen bu kurum; idarenin adil, tutarlı, şeffaf ve 
hesap verebilir olması ihtiyacına hizmet eden ve sorunları iyi niyet çerçevesinde çözmeye odaklanmış 
bir müessesedir. Kamu yönetimi sisteminde idarenin mevcut denetim yollarına bir alternatif olarak 
değil, fakat bu denetim yollarını tamamlayıcı ve destekleyici bir mekanizma olarak ortaya çıkan Kamu 
Denetçiliği Kurumu idarenin; adil, tutarlı, şeffaf ve hesap verilebilir olması ihtiyacına hizmet eden ve 
sorunları iyi niyet çerçevesinde çözmeye odaklanmış bir tür arabuluculuk müessesesidir. 

Türkiye’de” Kamu Denetçiliği Kurumu” kurumunun kurulması ve örgütlenmesi için çeşitli çalışmalar 
90’lı yılların sonunda başlamıştır ve Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kamu denetçisi kurumunun 
kurulması öngörülmüştür. Dönemin İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı, devlet ve sivil toplum 
temsilcilerini bir araya getirerek, Ekim 1999'da 11 maddelik bir "Kısa Vadeli Demokratikleşme 
Programı" hazırlatmıştır. Bu programın hedeflerinden birisinin de Türkiye’de ombudsmanlık 
kurumunun oluşturulması olduğu belirtilmiştir. 15. 06. 2006 tarihinde 5521 sayılı Kamu Denetçiliği 
Kurumu Kanununu çıkarılmış ancak bu kanun Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ne geri 
gönderilmiştir. Daha sonra 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu tasarısı hazırlanarak Meclis’e 
sunulmuş ve yasa Meclis tarafından kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
Cumhurbaşkanının ve Ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesine başvurusu üzerine, Anayasa 
Mahkemesi tarafından kanunun geçici 1. maddesi nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. 
Dönemin Cumhurbaşkanı ve ana muhalefet partisi milletvekilleri, yayımlanan Kamu Denetçiliği 
Kanununun Anayasa'da öngörülen örgütlenme ilkelerine, erkler ayrılığı ilkesi ile anayasanın 6.7. ve 8. 
maddelerine aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve Anayasa Mahkemesi açılan 
davada ilgili iddiaları yerinde bularak 5548 sayılı kanunun anayasaya aykırılığını tespit etmiş ve Kamu 
Denetçiliği Kurumu Kanununun iptaline karar vermiştir. 
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2010 tarihli referanduma sunulan Anayasa değişikliği kapsamında, Anayasanın 4. Bölümünde, Siyasi 
Haklar ve Ödevler başlığı altında yer alan Dilekçe Hakkına ilişkin 74. Maddede değişiklik yapılarak, bu 
maddede Kamu Denetçiliğine de yer verilmiştir. Anayasa değişikliği ile 74. maddenin kenar başlığı 
“Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı” olarak değiştirilmiş olup madde metni 
şu şekildedir: 

 “…Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler. Kamu 
Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye 
tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt 
çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada 
en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Hukuk Devletine Katkıları Bakımından Kamu Denetçiliği 369 Bu maddede 
sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme 
sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına 
ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” 

Türkiye’de 2010 tarihli Anayasa değişikliğinden sonra Parlamento’da yeni bir ombudsman kanunu 
tasarısı kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra kanun tasarısı kabul edilerek resmiyet 
kazanmış, resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’de “Kamu Denetçiliği Kurumu” 
adında kurulan ombudsman veya ombudsmanlık kurumu, Resmi Gazete 14.06.2012 tarihli “6328 sayılı 
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” ile yasalaşmıştır. Devamında, 2012 yılında 6328 sayılı Kamu 
Denetçiliği Kurumu Kanununun kabul edilmesi ile TBMM Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini 
haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara’da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuş ve 29/03/2013 
tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 

Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer verilen hüküm gereğince, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan ve idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceleyen 
6328 sayılı Kanun ile kurulmuş, Anayasal bir Kurumdur. Kamu Denetçiliği Kurumu, “İnsanların en 
hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır”inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini 
kendine rehber edinmiştir. Hukuka, insan haklarına dayalı adalet anlayışına ve hakkaniyete dayalı 
olarak çalışan Kamu Denetçiliği Kurumu; 

• İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, 

 • İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine,  

• İnsan haklarının gelişmesine 

• Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, 

 • Hak arama kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır. Temel amaçlarının  başında; 
insan haklarına dayalı adalet anlayışı içerisinde, kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, 
ölçülülük, yetkinin kötüye kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap 
verilebilirlik, haklı beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların korunması, dinlenilme hakkı ve savunma 
hakkı gibi iyi yönetişim ilkelerinin tüm Kamu kurumlarında esas alınmasını gözetmek yer 
almaktadır.(Performans Programı, 2018:13). 

1.Yetki Görev ve Sorumluluklar 

 Kamu Denetçiliği Kurumu, Ülkemizde hak arama kültürünün geliştirilmesi amacı ile Anayasa’nın 74 
üncü maddesinde yer alan aşağıdaki hükümler gereği kurulmuştur; “Herkes, bilgi edinme ve kamu 
denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan 
Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler. Kamu Başdenetçisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki 
ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk 
sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada 
en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği 
Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi 
ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” 
Denilmektedir. Daha sonraki süreçte; 14.06.2012 tarih ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 
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ile kurumun yetki görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun’un 5 inci maddesinde; 
“Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve 
davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk 
yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.( Performans 
Programı, 2018:17). Ancak; 

a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler, 

 b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, 

 c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, 

 ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri, Kurumun görev alanı dışındadır.” 
Hükmüne yer verilmiştir. Kurumda Başdenetçilik ve Genel Sekreterlik olarak iki harcama birimi vardır. 
Başdenetçilik Başdenetçi ve Denetçilerden oluşur. Kurum Başdenetçi tarafından yönetilir ve temsil 
edilir. Başdenetçi Kurumun Üst Yöneticisidir( Performans Programı, 2018:17). 

Kanun’un 7. maddesine göre; Başdenetçinin ve denetçinin görevleri şunlardır: 

a) Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak, 

 b) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak, 

 c) Yıllık raporu hazırlamak, 

 ç) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak,  

d) Raporları kamuoyuna duyurmak, 

 e) Yokluğunda kendisine vekâlet edecek denetçiyi belirlemek, 

 f) Birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere, denetçiler arasındaki işbölümünü 
düzenlemek,  

g) Genel Sekreteri ve diğer personeli atamak, 

 ğ) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.  

Denetçilerin görevleri  

a) Bu Kanunda verilen görevlerin yapılmasında Baş denetçiye yardımcı olmak, 

 b) Baş denetçi tarafından verilen görevleri yapmak.  

Kamu denetçisi, bilgi ve resmi belgeleri isteyebilecek, şahit dinleyebilecek ve bilirkişi atayabilecektir. 
Kanun’un 18. maddesine göre; Kuruma inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve 
belgeleri, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Bu süre içinde 
istenen bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında Baş denetçi veya denetçinin 
başvurusu üzerine ilgili merci, soruşturma açar. Ancak; Devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki bilgi ve 
belgeler, yetkili mercilerin en üst makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle bir istisna 
tutulmuştur. Ancak, devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler Baş denetçi veya görevlendireceği denetçi 
tarafından yerinde incelenebilir. 6328 sayılı Kanun Kamu denetçisine kendi inisiyatifi ile re’sen 
soruşturma yapma yetkisi vermemiştir 

2.Teşkilat Yapısı 

 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanununda Kurumun ana hizmetlerini yerine getirmede yardımcı ve 
danışma faaliyetlerini sunacak diğer birimler ayrıntılı olarak tanımlanmamıştır. Bu bağlamda kuruluş 
amacını gerçekleştirilmesinde kurumsallaşmanın sağlanarak daha etkin ve verimli bir hizmet 
sunumunun sağlanması ile birimlerin işbirliği ve uyum içerisinde çalışması için yürürlüğe konulan ve 
en son 03/05/2017 tarihli ve 81 sayılı Başdenetçilik Makamı Oluru ile güncellenen “Kamu Denetçiliği 
Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin 
Yönergesi” ile Başdenetçiliğe ve Genel Sekreterliğe bağlı hizmet birimleri oluşturulmuştur(Performans 
Programı, 2018:18). TBMM Başkanlığına bağlı, şikâyet esasına göre idareyi denetleyen bağımsız bir 
niteliğe sahip Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Başdenetçiliği ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. 
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Kurum, Kamu Başdenetçisi tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir. Başdenetçilik, Kamu 
Başdenetçisi ve 5 Kamu Denetçisinden oluşmaktadır. Genel Sekreterlik; Kurumun idari ve mali işleriyle 
sekretarya hizmetlerini yerine getirir. Genel Sekreterlikte Genel Sekreter ve diğer idari personel görev 
yapar.  

3. Kamu Denetçisine Başvuru Şekli 

Ombudsmanlık kurumu kural olarak idarenin eylem ve işlemleriileidarecilerin tututm ve 
davranışlarısonucunda mağdur olduğunu düşünenkişilerin başvurusu ile harakete geçer ve inceleme 
yapar.Ancak Kamu Başdenetçisi, idarenin faaliyetleri ile ilgiligerekli gördüğü ve toplumun genelini 
ilgilendiren konulardabaşvuru olmasa da “Özel Rapor”hazırlatabilir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruyla ilgili düzenleme Kanunun 17. Maddesinde düzenlenmiştir. 
17. maddeye göre; “Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler. Başvuru; başvuru sahibinin adı ve 
soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık 
kimlik numarasını, yabancılar için pasaport numarasını, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin 
unvanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını varsa merkezi tüzel kişilik numarasını ve yetki 
belgesini içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. Bu başvuru, yönetmelikte belirlenecek şartlara uyulmak 
kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Yapılan başvurulardan; 

 a) Belli bir konuyu içermeyenler,  

b)Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara ilişkin 
olanlar,  

c) İkinci fıkrada belirtilen şartları taşımayanlar,  

d) Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılanlar, incelenmez. 

Kuruma başvuruda bulunabilmesi için idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari 
başvuru yollarının tüketilmesi gereklidir. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular ilgili 
kuruma gönderilir. Ancak Kurum, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ihtimali bulunan 
hallerde, başvuru yolları tüketilmese dahi başvuruları kabul edebilir (Yatkın ve Taşer, 2015:95). Yargı 
organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar; sebepleri, konusu ve tarafları aynı olan ve daha önce 
sonuçlandırılan şikâyetler incelenmemektedir. Belirli bir konuyu içermeyen şikâyetler de Kurumun 
inceleme alanı dışındadır. Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da 
başvurulabilir. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Kuruma, idare tarafından verilecek cevabın 
tebliği tarihinden, idare başvuruya altmış gün içinde cevap vermediği takdirde bu sürenin bitmesinden 
itibaren 6 ay içinde başvurulabilir. Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, valilik veya kaymakamlıklara 
verildiği, diğer hallerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir. Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, 
işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur. 6328 sayılı Kanunda kuruma gerçek ve tüzel 
kişilerin başvurabileceği belirtilmekle beraber, kamu denetçilerinin harekete geçmeleri kişilerin 
başvurularına bağlanmış, kurumun re’sen harekete geçebileceğine yer verilmemiştir. Kamu Denetçiliği 
Kurumun yetkisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin idari faaliyetlerini kapsamakta, ancak, askeri nitelikteki 
faaliyetlerini kapsamamaktadır. Kamu denetçiliği kurumu tavsiyelerini dinlemeyen idareleri Meclis’e 
bildirdikten sonra Meclis’in bu konuda nasıl davranacağı ve ilgili idareye ne gibi çalışmalar yapacağı 
konusunda kanunda herhangi bir açıklama yoktur(Yatkın ve Taşer,2015:96). Faks veya elektronik posta 
yoluyla yapılan şikâyet başvurularına ait dilekçe asılları, onbeş gün içinde kuruma gönderilmedikçe 
başvuru geçerli sayılmaz. e-başvuru yapılması halinde, 

 başvuru anı itibariyle dilekçe aslına gerek kalmaksızın şikayet başvurusu kabul edilir. Mahallî 
idarelerin, bağlı idarelerinin ve birliklerinin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına karşı 
yapılacak şikâyetler 29/3/2014 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Başvuru için yaş sınırı 
yoktur. 

Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabildiği gibi devlet kurumları ile sorun yaşayan tüm 
yabancılar da başvurabilir.Çocuk Haklarına ilişkin başvurulard”menfaat  ihlali”şartı aranmaz. 18 
yaşından küçükler www.kdkcocuk.gov.tr internet adresini kullanarak idare ile yaşadıkları sorunları 
Ombudsmanlığa bildirebilirler. 

http://www.kdkcocuk.gov.tr/


IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

595 

  

III. Kazakistan’da Ombudsman/ İnsan Hakları Komiseri 

Kazakistan'daki Ombudsmanlık ofisinin kurulması, bu kurumun tanıtımı, rolünü ve uluslararası 
uygulamalarını vurgulamak, insan hakları durumu üzerindeki olumlu etkiyi belirlemek ve uluslararası 
deneyimleri incelemek için uzun yıllar süren çabaların ürünüdür, uluslararası standartlara uygun 
olarak Ombudsman hakkında mevzuat geliştirme konusunda her şeyden önce  Paris İlkeleri’nin ve 

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve diğerleri gibi uluslararası örgütlerin rolü büyük olmuştur.  
Yeni bir kurum yaratma fikri 1995 yılında tekrar gündeme getirilmiştir. Daha sonra Ocak 1995'te, 
İdrisov Ye.A. - Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresinin Uluslararası Bölümü Başkanı, 
KA Kolpakov - Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi Başkanı Sekreteri, B.K. Baikadamov - 
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İnsan Hakları Komisyonu Sekreteri, Cenevre'deki Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı'nın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Daimi Temsilcisi Nigel 
Ringrose ve UNDP Program Koordinatörü Tishchenko E. ile birlikte Cenevre'de bir seminere katılmış 
ve bu grup, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nde yapılan görüşmelerde ilk defa, Kazakistan 
Cumhuriyeti'nde bir Ombudsman yaratma olasılığını gündeme getirmiştir. 

Ancak, önemli olan bu fikri somutlaştırmak ve içerikle doldurmaktı. Bu bağlamda, 1997 yılında, 
Kazakistan'da bu kurumu teşvik etmek için sistematik eylemlerin şekillenmesinin ortaya çıkmaya 
başlaması özellikle önemlidir. Bu süreçteki kilit rol, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında İnsan Hakları Komisyonu tarafından 
oynandı. Yakın işbirliği içinde çalışan bu iki örgüt, tüm süreç için katalizördü. 1997 yılında 
Kazakistan'da ulusal bir insan hakları kurumunun kurulmasını öneren tartışmalar ve yuvarlak masalar 
düzenlendi. Aynı yıl, Komisyonun kapasitesinin güçlendirilmesi ve Kazakistan'da bir ulusal insan 
hakları kurumunun geliştirilmesini amaçlayan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İnsan Hakları 
Komisyonu tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından ortak bir proje hazırlandı. 

1998'den bu yana, çok sayıda uluslararası konferans ve seminer, uluslararası uzman ve gözlemci 
misyonu düzenleyen proje, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve hükümet ve Kazakistan 
Parlamentosu'nun yanı sıra STK'ları da içeren ortak çalışma grupları oluşturdu. Haziran 
1998'de. Astana'da insan hakları konulu uluslararası bir konferans düzenlendi. Eylül 1999'da, 
Kazakistan Parlamentosu'nun duvarları içindeki aynı temsili uluslararası konferans, Kazakistan'da yeni 
bir kurum oluşturma umutlarını tartıştı. Bir dizi yüksek rütbeli devlet memuru, Kazakistan'ın ulusal 
özelliklerini dikkate alarak yeni bir kurum oluşturma meselesini ciddi olarak ele almayı önerdi. Kasım 
1999'da Almatı'da ulusal insan hakları kurumlarına adanmış uluslararası bir konferans 
düzenlendi. Aralık 1999'da, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Senatosu Başkanı, İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi'nin yıldönümüne adanmış bir Parlamentoda bir Ombudsmanın oluşturulması 
çağrısında bulundu. 

Devletin üst düzey yetkililerini ve uluslararası örgütlerin başkanlarını, yabancı insan hakları 
kurumlarının liderlerini ve temsilcilerini bir araya getiren bu önemli etkinliklerde, Kazakistan'da yeni 
bir kuruma duyulan ihtiyaç konusunda ortak bir anlayış ortaya çıktı. Bu, konferanslar, seminerler, 
uluslararası uzmanların ve danışmanların düzenli görevleri ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
ve Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İnsan Hakları Komisyonu'nun çalışmaları dahil olmak 
üzere sonraki yıllarda bir dizi başka etkinlikle 
kolaylaştırılmıştır(.https://ombudsman.kz/ru/about/history). Kazakistan  Cumhurbaşkanı’nın 19 
Eylül 2002 yılındaki kararnamesiyle İnsan Hakları Komiseri hakkında kural onaylanmıştır. 

Görevi 

Bu enstitü, insan haklarını kamu görevlilerinin tecavüzlerinden korumak, mevzuat ve yasa uygulama 
uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak, eğitim programları geliştirmek ve uygulamak için 
tasarlanmıştır. Ombudsman'ın tüm faaliyetleri, onaylanmış BM sözleşmeleriyle ilgili Kazakistan 
Cumhuriyeti'nin uluslararası yükümlülükleri ve bu kurumların dünya uygulamalarına atıfta bulunarak 
inşa edilmiştir. Ombudsman ayrıca sivil toplum örgütleri, medya ve uluslararası kuruluşlarla da yakın 
bir şekilde çalışmaktadır. Ombudsman'ın çalışma prensipleri tanıtım, tarafsızlık ve tarafsızlıktır.  
Ombudsmanın çalışma prensipleri, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatında organik olarak yer 

https://ombudsman.kz/ru/about/history
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almaktadır - Ombudsman'ın kuruluşu, ulusal kurumların statüsü konusunda Paris İlkelerine 
uymaktadır. 

Mevzuat gereği, Ombudsman, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın teklifi üzerine Parlamento 
Senatosu tarafından seçilir. Bu prosedür, Kazakistan Cumhuriyeti'nde Ombudsmanın yüksek sosyal ve 
politik durumunu yansıtmakta ve Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Kazakistan 
Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Ombudsman'ın görüşülmesi ve atanması prosedürüne katılımını 
sağlamaktadır. Ombudsmanın görev süresi mevzuatta sabittir ve beş yıllık olup, bağımsızlığının 
garantisinden biridir. 

 
Ombudsman'ın yetkileri, sadece Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın teklifi üzerine Meclis 
Senatosu tarafından ve sadece mevzuatta öngörülen durumlarda sona erdirilebilir. Örneğin, resmi 
görevlerini yerine getirememesi, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlığı kaybını  ve diğer bazı zorlayıcı 
nedenleri içeren sağlık sorunları söz konusu olması gibi. Mevzuatta belirlenen yetkilerin erken sona 
ermesi için sebepler listesi kesindir.Ombudsman'ın azledilmesinin  ve bağımsızlığının kesin 
garantisinin bir garantisi olan güçlerin erken sona erdirilmesi için başka nedenler ileri sürülemez. 
Aynı zamanda, yasa Ombudsmanın bağımsız olduğunu ve faaliyetlerine herhangi bir müdahalenin 
yasak olduğunu açıkça belirtir.  Ombudsman Ombudsmanın çalışma organı olan Ulusal İnsan Hakları 
Merkezi aracılığıyla çalışır. Ombudsman Merkezin ve çalışanların başını atar ve Merkezdeki 
Yönetmelikleri hazırlar. Bu gerçek, Ombudsmanın idari güçlerinin geniş niteliğine işaret eder ve yüksek 
sosyo-politik statüsünü doğrular. 

  
Yasaya göre, Ombudsman'ın faaliyetleri, bağımsızlığının da bir garantisi olan cumhuriyetçi 
bütçesinden finanse edilmektedir. Ombudsman'ın kimseye karşı sorumlu olmadığını ve faaliyetlerine 
herhangi bir müdahalenin yasak olduğunu vurgulamak gerekir. Bu yasal norm, Paris Prensipleri ve 
uluslararası uygulamalarla doğrudan uyumludur ve Kazakistan'daki yeni kurumun bağımsızlığının 
kesin bir garantisidir. Ombudsman, insan haklarını ve özgürlüklerini korumak ve yaygınlaştırmak için 
geniş yetkilere sahiptir. Sadece Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının hakları ve özgürlükleri değil, 
aynı zamanda Kazakistan Cumhuriyeti'nin yetki alanı altındaki yabancı vatandaşların ve vatansız 
kişilerin hak ve özgürlükleri hakkındadır. Faaliyetlerinin bir parçası olarak, Ombudsman'ın hakkı 
vardır: 

• İnsan hakları ihlallerini uygun şekilde araştırmak için adımlar atmak, örneğin, her düzeydeki 
hükümet yetkilileriyle acil bir şekilde görüşmek, gerekli tüm bilgileri isteyip ve almak ve askeri 
birimler ve gözaltı yerleri dahil herhangi bir devlet kurumunun tesislerine serbestçe girmek. 

• İhlal edilen hakları geri almak için tavsiyelerinizi hükümet yetkililerine göndermek. Hükümet 
yetkililerinin alınan önlemlerle ilgili olarak bir ay içinde cevap vermesi gerekmektedir. 

• Medyada bulgularını resmi bir şekilde yayınlamak. 

• Ombudsman'ın gerekli gördüğü hallerde, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile doğrudan 
irtibat kurmak. 

• Kazakistan Cumhuriyetinde yasal çerçevenin geliştirilmesine ve uluslararası standartlara 
uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olmak. 

• Uluslararası işbirliğinin gelişimini teşvik etmek. 

• Eğitim programlarının, bilgilendirme faaliyetlerinin ve diğer faaliyet biçimlerinin geliştirilmesi 
yoluyla insan hakları tanıtımını teşvik etmek ve geliştirmek. 

Böylece, Kamu Denetçisi, kendi yetkisi dahilinde herhangi bir konuyu serbestçe görme, gerekli bilgileri 
alma ve alma, kamuoyuna itiraz etme hakkına sahiptir. Ombudsman, faaliyetlerinin bir parçası olarak, 
uzman konseyleri oluşturma ve uzmanları, uzmanları ve kuruluşları (uluslararası örgütler, sivil toplum 
örgütleri ve diğerleri) dahil etme hakkına da sahiptir.  
Yukarıdaki tüm yetki ve Ombudsman'ın faaliyetlerinin yolları kanunla oluşturulmaktadır ve etkili 
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çalışmalarının bir garantisidir ve insan hakları ve özgürlüklerinin ihlallerine doğrudan veya dolaylı 
olarak ilgili herhangi bir durum veya durumun objektif bir değerlendirmesidir. 
Ombudsman'ın yetkilerinin genişliği, bağımsızlığı ve hesap vermemesi, yüksek sosyo-politik statüsü, 
yanı sıra hukukun içerdiği faaliyetlerinin örgütsel, yasal ve mali destekleri, Ombudsmanın insan hakları 
ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik durumun iyileştirilmesi üzerindeki gerçek etkisinin yanı sıra 
uluslararası kalkınmanın anahtarıdır  

İnsan Hakları Komiseri görevinin kurulması hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 19 
Eylül 2002 N 947 Kararı. 

Anayasa haklarının ve vatandaşların özgürlüklerinin korunmasını iyileştirmek için, kararname: 

1. Kazakistan Cumhuriyeti'nde İnsan Hakları Komiserinin pozisyonunu kurmak. 

2. İnsan Hakları Komiseri hakkındaki ekli yönetmelikleri onaylayın. 

3. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti bu Karardan kaynaklanan önlemleri almak. 

4. Bu Kararnamenin uygulanmasına dair kontrol, Başkanlık İdaresi'ne emanet edilecektir. 

5. Bu Karar, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

6. Ulusal İnsan Hakları Merkezi Yönetmeliği 

7. 10 Aralık 2002 N 992  Kazakistan Cumhuriyeti   
Cumhurbaşkanı Kararı ile  onaylanmıştır.  
1. Genel hükümler  

8. 1. Ulusal İnsan Hakları Merkezi (bundan sonra - Ulusal Merkez), İnsan Hakları Komiserinin 
faaliyetleri için bilgi, analitik, örgütsel, yasal ve diğer destekleri sağlar. 

9. 2. Ulusal Merkez faaliyetlerini Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa ve yasalarına uygun olarak 
yürütmektedir. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 19 Eylül 2002 tarihli ve 947 sayılı 
"İnsan Hakları Komiseri görevinin kurulması hakkında", bu Yönetmelik ve diğer yasal 
düzenlemeler. 

10. 3. Ulusal Merkez Tüzüğü, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından İnsan Hakları 
Komiseri'nin teklifi üzerine onaylanmıştır. 

11. 4. Ulusal Merkez, bir devlet kurumunun örgütsel ve hukuki biçimindeki bir tüzel kişidir, 
Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Amblemi imajı ve devlet dilindeki isminin yanı sıra bütçe icra 
ve bankalar üzerindeki yetkili organların bölgesel bölümlerindeki ilgili hesaplarla bir mühür 
ve form oluşturur. 

12. 5. Ulusal Merkez, kendi adına medeni hukuk ilişkilerine girer. 

13. 6. Ulusal Merkezin faaliyetlerinin finansmanı cumhuriyet bütçesi pahasına yapılır. 

14. 7. Ulusal Merkez'in yasal adresi: 473000, Astana, Beibitshilik Caddesi, 2. 

15.  
2. Ulusal Merkez'in ana görevleri ve görevleri 

16. 8. Ulusal Merkez'in ana görevleri şunlardır: 

17. 1) İnsan Hakları Komiseri'ne insan hakları ve sivil hak ve özgürlüklerin gözetimi üzerindeki 
kontrolün uygulanmasında her yönüyle yardım;  
2) İnsan Hakları Komiserinin bir kişinin ve vatandaşın ihlal edilmiş hak ve özgürlüklerini 
yeniden tesis etmesini sağlamak;  
3) Kazakistan Cumhuriyeti'nin insan hakları ve özgürlükleri, korunma biçimleri ve yöntemleri 
alanındaki mevzuatının iyileştirilmesi, mevzuatın uluslararası hukukun ilkeleri ve normlarına 
uygun hale getirilmesi, insan hakları alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi için İnsan 
Hakları Komiseri'ne yardım sağlanması;  
4) İnsan hakları ve özgürlükler alanındaki nüfusun yasal eğitiminin desteklenmesi. 
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18. 9. Ulusal Merkez, kendisine verilen görevlere uygun olarak, aşağıdaki işlevleri yerine getirir: 

19. 1) Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları, yabancı vatandaşlar ve vatansız kişileri, İnsan Hakları 
Komiseri'nin, Anayasa ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşmaları ile güvence 
altına alınan hak ve özgürlüklerini ihlal eden yetkililerin ve örgütlerin eylemleri ve kararlarına 
karşı vatandaşların kabulünü ve İnsan Hakları Komiseri tarafından değerlendirilmesi;  
2) İnsan Hakları Komiserinin, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının belirlediği şekilde bir 
kişinin ve vatandaşın ihlal edilmiş haklarını ve özgürlüklerini korumak için önlemler almasını 
sağlamak;  
3) Kazakistan Cumhuriyetinde insan ve sivil hak ve özgürlüklerin gözetimini izlemek;  
4) insan hakları ve özgürlük ihlallerine ilişkin bilgileri özetler, sistemleştirir ve analiz eder, 
nedenlerini ve koşullarını ortadan kaldırmak için İnsan Hakları Komiseri'ne önerilerde 
bulunur;  
5) Komiser'in görüşüne göre kamuoyu önünde büyük önem taşıyan olaylarda İnsan Hakları 
Komiserinin Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, Parlamentosuna veya Hükümetine 
taslak başvuruları hazırlar;  
6) Ombudsman tarafından yapılan denetimlerin sonuçlarına dayanarak, medyada 
yayınlanmak üzere resmi iletişimini tasdik eder;  
7) İnsan Hakları Komiseri tarafından insan hakları ve insan hakları ve özgürlüklerinin ihlali ile 
sonuçlanan ve maddi ve manevi zararı telafi etmek için önlemler alan yasaların oluşturduğu 
sorumlulukları ortaya çıkarmak için ilgili devlet kurumlarına sunulan taslak önerileri hazırlar;  
8) İnsan Hakları Komiserinin, insan hakları ve özgürlükleri, korunma biçimleri ve yöntemleri 
alanında Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının iyileştirilmesi, uluslararası hukukun genel 
kabul görmüş ilke ve normları doğrultusunda ortaya konması, insan hakları alanında 
uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi konularında İnsan Hakları Komiseri'nin taslak görüşlerini 
hazırlar;  
9) İnsan Hakları Komiserinin Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı, Kazakistan Cumhuriyeti'nin 
uluslararası insan hakları sözleşmeleri hakkında bilgi sağlaması;  
10) İnsan Hakları Komiseri adına, insan hakları ve özgürlükler alanındaki nüfusun yasal eğitimi 
ile ilgili meseleleri ele alır, taslak eğitim programlarının geliştirilmesine ve ulusal yasaların 
eylemlerine katılır;  
11) Ombudsman'ın faaliyetleri hakkında bilgi toplar, analiz eder ve dağıtır;  
12) Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na sunulan faaliyetler hakkında İnsan Hakları 
Komiserinin yıllık raporlarının zamanında hazırlanmasını sağlamak;  
13) İnsan Hakları Komiseri adına, insan hakları ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer kamu 
kurumlarıyla ve uluslararası ve uluslararası insan hakları örgütleriyle etkileşimde bulunur;  
14) Ombudsman altındaki uzman konseyin faaliyetleri için örgütsel ve metodolojik destek 
sağlar;  
15) İnsan Hakları Ombudsmanının arşivini ve kayıt yönetimini oluşturur ve sürdürür;  
16) İnsan Hakları Komiseri adına ve kendi yetkisi dahilinde diğer görevleri yerine getirir.  

 

Kazakistan Cumhuriyeti’nde insan hakları konusundaki ombudsman kendi yetkisi dâhilinde devlet 
kurumlarının ve yetkililerin eylemlerine yönelik insanların şikayetlerini kontrol eden bağımsız yetkili 
kişidir. Ombudsmanın göreve sadece devlet başkanı tarafından tayin edilmesi, görevden alınması ve 
ombudsmanlık hizmetinin tamamen ulusal bütçeden finanse edilmesi onun bağımsızlığının temel 
teminatıdır. İnsan hakları konusundaki vekil hakkındaki yönetmeliğe göre “Yönergede belirtilmeyen 
görevleri Ombudsmana yüklemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ombudsmanın hizmetine kanunsuz bir 
şekilde müdahele edilmesine izin verilmez” (5.madde) . Vekilin hizmeti: yasallık, insanın ve vatandaşın 
hak ve hürriyetlerinin üstünlüğü, objektifliği, şeffaflık ilkelerine dayanır. Ombudsmanın  kanunda 
belirlenen düzen ile: 

 - yetkili şahıslar ile kurumlardan şikâyetleri değerlendirmek için gerekli olan bilgileri isteme,  

 - devlet kurumları ve diğer kurumların yöneticileri ve diğer yetkilileri tarafından bekletilmeksizin 
kabul edilme; 
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 - insanın ve vatandaşın haklarının ihlal edilmesi ile ilgili tespiti gereken durumlar için rapor hazırlamak 
üzere denetimci ve istişare çalışmaları uzmanları ve kurumlarını anlaşmalı olarak görevlendirme; 

 - insanın ve vatandaşın ihlal edilen hak ve hürriyetlerini koruma konusunda faaliyetler yürütme; 

 - görev kimliğini göstererek devlet kurum ve kuruluşlarının, askeri birim ve yapıların bölgesine ve 
evlerine girme, orada bulunma, hapishanelere girme ve tutuklu ve hükümlülerle buluşma ve görüşme; 

 - eylemleriyle insanın ve vatandaşın hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesine neden olan kişilere 
kanunlarla belirlenen yükümlülüklerini uygulatma hakkında, maddi ve manevi zararı ödetme 
hakkında ilgili devlet kurumlarına teklifler götürme; 

 - yürütülen denetimlerin sonuçları konusunda basın yayın kuruluşlarında resmi duyurular yayınlama 
haklarına sahiptir(A. B. Adilhanova,2009) 

Önemli bir konu da Kazakistanlı ombudsmanın görevinin sadece vatandaşlardan gelen şikayetleri 
kabul etmekle sınırlı olmamasıdır. Omdusman kendi yetkisindeki meselelerde vatandaşların ihlal 
edilen hak ve hürriyetlerini düzeltmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirir. Ombudsman ilgili devlet 
kurumlarına  işi kontrol ederek gerçekleri ve teklifleri uygulamak, ihtiyaç duyulması durumunda 
Parlamentoya ve Hükümete ülkedeki insan haklarının korunma durumunu  bildirme hakkına sahiptir. 
Bu görev insan haklarını korumadaki şeffaflığı ve halka tanıtılmasını sağlar(A. B. Adilhanova,2009). 
Kazakistan’da ilk kez 1995 Anayasası’nda yer verilen ancak çeşitli devlet organları tarafından bazı 
engellere maruz kalan ombudsmanlık kurumunun hayata geçişi 2002 yılında gerçekleşmiştir. 
Mahkemeler, bu denetimin kapsamı dışında olmakla beraber, hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 
duruşmalarda ombudsmanın yer alabilme ve mahkemelerin verdiği kararların yeniden incelenmesini 
istemek suretiyle temyize gönderebilme yetkisine sahiptir(Gülener, :20) 

SONUÇ 

Ombudsmanlık kurumu yaptırımı olan bir kurumdan çok, bir ikna kurumudur. Yönetimin hatalarının 
halka ve parlamentoya bildirilmesi, hak ve özgürlük ihlallerinin açıklanması, kötü yönetime karşı bir 
kamuoyu oluşturulması cezai bir yaptırımdan daha etkilidir. Bağımsız, tarafsız ve saygın bir 
ombudsman görünür olduğu, verimli çalıştığı ve kamu güvenini kazandığı takdirde hem idarenin hem 
de vatandaşın haklarını koruyan bir aracı olacak ve kamu idaresinin kalitesini arttıracak  hem 
demokrasinin kalitesini arttıracaktır.   
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BİLDİRİ NO 209: KURUMSAL YÖNETİMİN ENTELEKTÜEL SERMAYE 
BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİ 

Gökhan Berk Özbek211; Taner Özbek212; Uğur Bilgen213 

Özet 

Kurumsal yönetim, işletmelerin şeffaf, adil, güvenilir ve sorumluluk sahibi olmasını içeren; yalnızca 
paydaşlarının çıkarlarını gözetmeyip tüm menfaat gruplarının çıkarlarını göz önünde bulundurmasını 
gerektiren, işletmenin sürekliliğini sağlamada büyük önem teşkil eden bir unsurdur. Entelektüel 
sermaye ise; işletmelerin mali tablolarında yer almamasına karşın onlara değer yaratıcı bir unsur olarak 
katkı sağlayan, rekabet üstünlüğü kazandıran işletmenin görünmeyen varlıklarının bütünüdür. Bu 
bakımdan, kurumsal yönetim anlayışını ve ilkelerini benimseyen şirketlerin, entelektüel sermayelerini 
daha etkin kullanabileceği yönünde bir varsayım geliştirilebilir. Özellikle menfaat sahiplerinin 
çıkarlarının gözetilmesine yönelik şirket politikaları entelektüel sermayenin unsurlarından olan insan 
sermayesi ve müşteri sermayesi ile yakından ilişkilidir. Bu çalışma kapsamında, BİST Kurumsal 
Yönetim Endeksi kapsamında yer alan şirketlerin entelektüel sermayeleri ile endeks kapsamında yer 
almayan şirketlerin entelektüel sermayeleri mukayese edilmiştir. Entelektüel sermayenin ölçümü 
konusunda Ante Pulic’in geliştirmiş olduğu Entelektüel Katma Değer Katsayısı (VAIC) yönteminden 
faydalanılmıştır. Pulic’in yöntemi dahilinde personel giderleri maliyet unsuru değil de değer yaratan 
bir girdi şeklinde ele alındığından dolayı hesaplanmasında güçlük yaşanılan Katma Değer (VA) yerine 
Ekonomik Katma Değer (EVA) kullanılmıştır. İki veri seti arasında anlamlı farklılıkların olup, olmadığı 
ise t testi yardımıyla sınanmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Kurumsal Yönetim, Entelektüel Sermaye, Entelektüel Katma Değer Katsayısı 

Jel Kodları : L21, M14, M41 

 

EFFICIENCY OF CORPORATE GOVERNANCE IN TERMS OF INTELLECTUAL CAPITAL 

Abstract 

Corporate governance is a system that ensures transparency, fairness, reliability and responsibility in 
businesses; that necessitates not only the beneficiaries but all interest groups are to be taken into 
consideration; that serves a significant function in securing the sustainability of the business. Intellectual 
capital is the entirety of the company's intangible assets that acts as value drivers and providers of 
competitive advantage; despite not being included in the financial statements of the company. In this 
respect, it could be argued that the companies which adopt the mindset and the principles of corporate 
governance, might be able to use their intellectual capital more efficiently. Especially the company 
policies which favor the interests of beneficiaries are closely related to human capital and customer 
capital: constituents of intellectual capital. In this study, the intellectual capitals of the companies that 
are inside the scope of BIST Corporate Governance Index were compared to the ones that are outside 
the index. For the purpose of gauging the intellectual capital, the method of Value Added Intellectual 
Coefficient (VAIC), developed by Ante Pulic, was utilised. Because the personnel expenses are 
approached as value driving data and not cost elements in Pulic's  method; instead of the infeasible 
calculation of the Value Added (VA), Economic Value Added (EVA) was used. Whether there are 
significant differences between the two sets of data was determined by The t-test. 

Key Words : Corporate Governance, Intellectual Capital, Value Added Intellectual Coefficient 

Jel Codes : L21, M14, M41 

1. Giriş 

Entelektüel sermaye; işletmelerin finansal tablolarında yer almamasına karşın o işletmelere artı değer 
sağlayan, rekabetçiliklerini arttıran ve piyasa değerlerini olumlu yönde etkileyen görünür olmayan 
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varlıklarının ve değerlerinin tümüdür. Kurumsal yönetim ise işletmelerin yalnızca ortaklarına ve 
hissedarlarına değil; aynı zamanda çalışanlarına, tedarikçilerine, müşterilerine ve tüm topluma karşı 
eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri kapsamında tutum ve davranışlar içerisinde 
bulunmasına dair bir kavramdır. Entelektüel sermaye ve kurumsal yönetim kavramları birlikte ele 
alındığında; söz konusu iki kavramın bir çok açıdan ortak paydada buluştukları görülebilmektedir. 
Güçlü bir entelektüel sermaye oluşturmanın temel gereksinimlerinden biri kurumsal yönetim ilkelerini 
hassas bir şekilde uygulamaktan geçerken; entelektüel sermayesi güçlü şirketler aynı zamanda 
kurumsal yönetim anlayışının benimsediği; tüm paydaşlar ile ilişkilerde özen ve hassasiyet içerisinde 
bulunmaktadırlar. Bu varsayımlar doğrultusunda Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren ve kurumsal 
yönetim endeksi kapsamında bulunan işletmelerin entelektüel sermayelerinin durumları incelenmiş ve 
diğer işletmelere göre bu konuda anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadıkları saptanmaya çalışılmıştır. 

2. Entelektüel Sermaye 

Entelektüel sermaye kavramı; ilk olarak John Kenneth Galbraith tarafından 1969 yılında kullanılmasına 
karşın (Ercan, Öztürk ve Demirgüneş, 2003, s.100); 1980’lerin ortalarından itibaren göz önünde 
bulundurulmaya başlanmış ve işletmelerin bilanço değerleri ile piyasa değerleri arasındaki farkların 
nedenleri saptanmaya çalışılırken ön plana çıkmıştır. 

Entelektüel sermaye; zenginlik üretme yönünde kullanabilecek düzenlenmiş bilgi ve bir işletmedeki 
çalışanlar tarafından kavranmış ve o şirkete rekabet üstünlüğü sağlayan tüm unsurların bir toplamıdır 
(Stewart, 1997, s.19). 

Entelektüel sermayenin unsurlarına dair literatürde birçok sınıflandırma usulü mevcuttur. Bu 
sınıflandırmalardan en sık kullanılanlardan biri entelektüel sermayeyi üç unsur kapsamında inceleyen; 
insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi; sınıflandırmasıdır (Bontis, 1998, s.66). İnsan 
sermayesi, işletme çalışanlarının sahip oldukları bilgi, kabiliyet ve tecrübelerin değerini; yapısal 
sermaye, insan sermayesini destekleyici bir unsur olarak kurumsal stratejileri, işleyiş düzenleri, veri 
tabanları, iş süreçleri gibi organizasyonel yapıya dahil edilmiş bilginin değerini; müşteri sermayesi ise, 
kurum ile müşterileri arasındaki ilişkilerden kaynaklanan etkinliğin ve bilginin değerini ifade 
etmektedir (Ercan vd., 2003, s.110-112). 

Entelektüel sermayenin ölçümü konusunda ise henüz fikir birliğine varılmış ve standartlaştırılmış tek 
bir yöntem öne çıkmamıştır. Entelektüel sermayeyi ölçmeye yönelik akademisyenlerce pek çok farklı 
yöntem öne sürülmüş ve bunlardan hangisi veya hangilerinin daha optimal sonuçlar verdiği 
konusundaki araştırmalar devam etmektedir. Bu yöntemlerden bazıları entelektüel sermayeyi bir bütün 
olarak ölçme yoluna giderken (Piyasa Değeri Defter Değeri Farkı ve Oranı, Tobin’in Q Oranı, 
Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer gibi); bir kısmı ise entelektüel sermayenin unsurlar bazında  
(Skandia Kılavuzu, Teknoloji Simsarı Methodu, Dengeli Puan Kartı Yöntemi, Entelektüel Katma Değer 
Katsayısı Yöntemi gibi) ölçülmesine yönelik geliştirilmişlerdir (Yıldız, 2010). 

3. Kurumsal Yönetim 

Kurumsal yönetim anlayışı ilk kez 19 yüzyıl içerisinde A.B.D. ve ilerleyen süreçlerde İngiltere’de ortaya 
çıkmış ve bugünkü kapsamında açıklanan ve uygulanan bir kavram olarak 1980’lerde dünya genelinde 
ön plana çıkmıştır (Tetik, 2013, s.45). Tüm çıkar gruplarına eşit şekilde davranış gösterilmesi, tüm 
bilgilerin hissedarlarla ve ortaklarla eşit olarak paylaşılması, yürütülen faaliyetlerin şeffaf bir şekilde 
hesabının verilebilmesi ve toplum değerlerini yansıtan kurallara karşı saygılı olunması kurumsal 
yönetimin temellerini oluşturmaktadır (Öztürk ve Demirgüneş, 2008, s.397). 

Ülkemizde kurumsal yönetimin gelişimini ve uygulanabilirliğini teşvik edici nitelikteki bir diğer önemli 
gelişme ise BİST Kurumsal Yönetim Endeksinin oluşturulması olmuştur. 2007 tarihinde 
hesaplanmasına başlanan endesk kapsamına; kurumsal yönetim ilkelerine uyan şirketler dahil 
edilmiştir (Pamukçu, 2011, s.137). Şirketlerin endekslere dahil olabilmesi için payları BİST’te işlem 
görüyor olması, kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu en az 7 ve her bir başlık için en az 6,5 puan 
sahip olmaları gerekmektedir (‘’Borsa İstanbul’’, 2018). 
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4. Uygulama 

Uygulama kapsamında 10.10.2018 tarihinde BİST Kurumsal Yönetim Endeksi dahilindeki 51 şirketin 
VAIC yöntemi ile hesaplanan entelektüel sermaye değerleri ile aynı dönem itibariyle BİST 100 
kapsamında olan 100 şirketten, aynı zamanda kurumsal yönetim endeksine dahil olanlar hariç 
tutularak, geriye kalan şirketlerin entelektüel sermaye değerleri üzerinde çalışılmıştır. Çalışmada söz 
konusu şirketlerden mali tabloları farklılık arz etmelerinden ötürü bankacılık ve factoring-leasing 
şirketleri muaf tutulmuştur. Araştırma kapsamında iki veri grubunun entelektüel sermaye değerlerinin 
t testi yardımıyla, anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği sınanmıştır. Veri gruplarının normal 
dağılıma uygunluğunu sınamak amaçlı ise Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. 

Entelektüel sermaye değerlerinin hesaplanması hususunda Ante Pulic’in geliştirmiş olduğu Entelektüel 
Katma Değer Katsayı (VAIC) yönteminden faydalanılmıştır. VAIC üç temel etkinlik katsayısının 
toplamından oluşmaktadır (Pulic, 2004, s.65); 

VAIC = CEE + HCE + SCE 

Bu eşitlikte; 

VAIC = Entelektüel katma değer katsayısını, 

CEE = İşletmenin kullanılan sermaye etkinliği katsayısını, 

HCE = İşletmenin insan sermayesi etkinliği katsayısını, 

SCE = İşletmenin yapısal sermaye etkinliği katsayısını ifade etmektedir. 

VAIC’i oluşturan bu katsayıların hesaplanabilmesi için öncelikle işletmenin yarattığı toplam katma 
değerin (VA) hesaplanması gerekmektedir. Pulic’e göre bu değer işletmenin satışlarından elde ettiği 
toplam geliri ifade eden ‘’ÇIKTI’’ ve katlandığı maliyetler toplamını ifade eden ‘’GİRDİ’’ arasındaki 
farka tekabül eder (Sabolovic, 2009, s.80). 

Fakat VA’nın hesaplamasında kullanılması gereken ‘’personel giderleri’’ kalemi, ülkemizde değer 
yaratıcı bir yatırım unsuru yerine bir maliyet kalemi olarak kullanıldığı için; çalışma kapsamında VA 
yerine Ekonomik Katma Değerin (EVA) kullanılması uygun görülmüştür (Kayalı, Yereli ve Ada, 2007, 
s.71). 

EVA şu şekilde formülize edilebilir (Alp, Demirgüneş, Ban ve Öztürk, 2009, s. 60); 

EVA = NOPATt - [Yatırılan Sermayett-1 x kwacc] 

Burada, 

NOPAT = Faiz ve Vergi Öncesi Kar x [1 –Vergi Oranı ]’dır. 

Yatırılan Sermaye = (Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Borçlar) + Duran Varlıklar 

kwacc = Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti’dir. 

Şirketlerin yatırılan sermayelerini hesaplamak için t-1’inci dönemdeki net işletme sermayeleri ve duran 
varlık tutarları kullanılmıştır. Vergi oranı ise % 20 olarak kullanılmıştır. Bunun yanı sıra şirketlerin 
borçlanma maliyeti bilgilerine ulaşılmasının güçlüğünden ötürü net olarak hesaplanmasında sorun 
yaşanılan ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti değeri için; % 6, % 8 ve % 10 olmak üzere üç farklı 
varsayımsal değer kullanılmıştır (Kayalı vd., 2007). 

VAIC değerini oluşturan kullanılan sermaye etkinliği, insan sermayesi etkinliği ve yapısal sermaye 
etkinliği ise şu şekilde hesaplanmaktadır; 

• CEE = EVA / Yatırılan Sermaye 

• SCE = SC / EVA 

SC yani yapısal sermaye değeri olarak; katma değer tutarından (EVA), insan sermayesi (HC) tutarı 
çıkarılmıştır. SC = EVA - HC 

• HCE = EVA / HC 
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HC yani insan sermayesi değeri olarak; şirketlerin personel harcamaları yani ‘’çalışanlara sağlanan 
faydalar’’ tutarları kullanılmıştır. 

Çalışma dahilindeki VAIC katsayıları uç değerlerde olan şirketler analiz kapsamından çıkartılmışlardır. 
Analiz edilecek şirketlerin hesaplanan VAIC katsayıları şu şekildedir; 

Tablo 1. Çalışma Kapsamındaki Şirketlerin VAIC Değerleri 

Kurumsal 
Yönetim 
Endeksi 
Şirketler 

VAIC 
(kwacc 

%6’ya 
göre) 

VAIC 
(kwacc 

%8’e 
göre) 

VAIC 
(kwacc 

%10’a 
göre) 

(BİST100-Kurumsal 
Yönetim Endeksi) 

Şirketler 

VAIC 
(kwacc 

%6’ya 
göre) 

VAIC 
(kwacc 

%8’e 
göre) 

VAIC 
(kwacc 

%10’a 
göre) 

AGHOL 1,02 -1,50 -3,50 AFYON -0,32 0,55 -1,72 

AKSA 14,36 12,93 11,49 AKSEN 12,63 7,23 1,10 

AEFES 0,11 -2,14 -4,14 ALARK -0,88 -2,96 -4,91 

ARCLK 2,03 1,33 0,35 ANELE 1,74 1,27 0,68 

ASELS 3,71 2,92 2,04 BERA -2,62 3,21 0,92 

AYGAZ -4,74 1,81 0,12 BJKAS -1,50 -1,39 -1,30 

CCOLA 2,09 6,36 -0,56 BIMAS 6,81 6,47 6,12 

DOGOL -0,27 -1,72 -3,04 BRSAN 4,91 2,86 -0,82 

DGGYO 11,98 0,32 -8,53 CEMAS -0,34 -1,00 -1,62 

DOAS 9,38 8,73 8,07 CEMTS 5,38 4,88 4,37 

ENKAI 4,34 4,21 -2,96 DEVA 2,32 1,75 1,05 

EREGL 4,53 3,94 3,33 DGKLB 11,21 10,83 10,46 

GRNYO -0,60 -4,29 -7,75 EGEEN 12,65 11,82 10,98 

GLYHO -14,25 -17,14 -20,03 ECILC -6,20 -11,23 -16,22 

HURGZ -3,61 -5,66 -7,69 ENJSA 14,80 12,39 9,98 

IHEVA 0,40 -0,34 -0,98 FENER -1,23 -1,27 -1,30 

IZOCM 0,78 0,24 -0,55 FLAP 3,82 0,93 -4,02 

LOGO 3,77 3,44 3,09 FROTO 5,59 5,12 4,64 

OTKAR 3,61 3,26 2,89 GSRAY 1,69 1,58 1,48 

PRKME -0,85 -1,50 -2,11 GENTS 4,51 3,56 2,53 

PGSUS 5,30 -5,73 -2,99 GEREL 6,85 5,40 3,91 

PETUN -0,27 -8,54 3,61 GOODY 4,01 3,61 3,21 

PINSU -2,63 -3,79 -4,92 GOLTS 0,78 -4,00 2,49 

PNSUT -1,83 3,28 0,84 GSDHO -3,16 -8,04 -12,83 

TATGD 1,52 0,31 -5,92 GUBRF 10,07 4,77 3,15 

TAVHL 7,26 5,84 4,38 SAHOL 3,73 8,72 -2,01 

TOASO 2,36 1,69 0,82 HEKTS 5,64 5,29 4,94 

TUPRS 13,62 11,90 10,19 IEYHO -1,44 -2,34 -3,22 

PRKAB 1,57 0,58 -0,12 IHLGM -6,29 -8,22 -10,14 

TTKOM 1,89 1,25 0,33 ISDMR 6,50 5,81 5,10 

TTRAK 13,37 12,06 10,75 ITTFH 1,17 -1,45 -3,49 

SISE 20,28 9,28 -1,13 KARSN 5,21 3,98 2,65 

VESTL -0,23 -22,00 2,66 KARTN 3,75 2,96 2,10 
    KCHOL 8,65 6,57 4,43 
    KORDS 1,93 1,12 -0,21 
    KOZAA 11,84 7,27 2,39 
    MPARK 0,87 0,02 -1,84 
    NETAS -1,05 -8,22 6,11 
    PETKM 10,16 9,36 8,57 
    POLHO 0,19 -2,53 -4,94 
    SASA 8,19 7,65 7,11 
    TKFEN 5,05 4,50 3,93 
    TCELL 7,70 5,48 3,14 
    TMSN -3,44 -4,58 -5,71 
    THYAO 9,89 0,60 -0,90 
    ULKER 3,69 3,04 2,35 
    YATAS 5,99 5,73 5,47 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

605 

  

VAIC değerleri hesaplanan şirketlerin entelektüel sermaye katsayıları t testi yardımıyla analiz 
edilmiştir. Verilere t testi uygulamadan önce normal dağılım gösterip göstermedikleri sınanmıştır. 

Tablo 2. Normallik Testi Sonuçları 

 Kolmogorov-Smirnov   

 Statistic df Sig. 

VAIC (kwacc %6’ya göre) 0,081 80 ,200* 

VAIC (kwacc %8’e göre) 0,087 80 ,200* 

VAIC (kwacc %10’a göre) 0,078 80 ,200* 

Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre üç farklı varsayıma göre hesaplanmış veri setleri istatistiksel 
olarak normal dağılıma uygunluk göstermektedir (0,200 > 0,05) 

Tablo 3. t Testi Sonuçları 

Group Statistics 

  N Mean Std. Deviation 
Std. 

Error 
Mean 

Kurumsal Yönetim 
Endeksi Şirketler 

VAIC (kwacc 
%6’ya göre) 

33 3,0303 6,4849 1,1289 

(BİST100-Kurumsal 
Yönetim Endeksi) 
Şirketler 

47 3,8606 5,0491 0,7365 

Kurumsal Yönetim 
Endeksi Şirketler 

VAIC (kwacc 
%8’e göre) 

33 0,6464 7,3376 1,2773 

(BİST100-Kurumsal 
Yönetim Endeksi) 
Şirketler 

47 2,3213 5,3049 0,7738 

Kurumsal Yönetim 
Endeksi Şirketler 

VAIC (kwacc 
%10’a göre) 

33 -0,3624 6,1297 1,0670 

(BİST100-Kurumsal 
Yönetim Endeksi) 
Şirketler 

47 1,0247 5,4965 0,8018 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for 
Equality of 
Means 

     

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

 

      Lower Upper 

0,442 0,508 -0,643 0,522 -0,8303 1,2905 -3,3995 1,7389 
  -0,616 0,540 -0,8303 1,3479 -3,5287 1,8680 

0,839 0,362 -1,186 0,239 -1,6749 1,4126 -4,4871 1,1373 
  -1,122 0,267 -1,6749 1,4934 -4,6682 1,3184 

0,058 0,810 -1,059 0,293 -1,3871 1,3092 -3,9936 1,2194 
  -1,039 0,303 -1,3871 1,3347 -4,0534 1,2791 

Test sonuçları incelendiğinde; Levene testi sonucunda gördüğümüz şekilde veri setlerimizin 
varyansları homojen olduğu tespit edilmiştir (Sig.Levene 0,508 & 0,362 & 0, 810 > 0,05). t testi sonuçlarını 
incelediğimizde ise her üç durum için de, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
gözükmemektedir (Sig. t-test değerleri > 0,05). 
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5. Sonuç 

Payları Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık işletmelerin entelektüel sermaye değerleri ile yine 
Borsa İstanbul kapsamındaki Kurumsal Yönetim endeksi içerisinde olan şirketlerin entelektüel sermaye 
değerleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Çalışma sonucunda bu şekilde bir 
farklılığın şuan itibariyle bulunmamasına karşın; bu durum üzerinde entelektüel sermayeyi net ve kesin 
bir biçimde ölçecek; üzerinde görüş birliğine varılmış olan bir ölçüm yöntemi olmayışı da etken olabilir. 
İlerleyen yıllar itibariyle konu üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar, hem söz konusu faktörlerin 
önemini güncel tutma hem de aralarındaki ilişkiselliği daha net açıklama konusunda yararlı 
olabilecektir. 
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BİLDİRİ NO 210: REEL EFEKTİF DÖVİZ KURUNUN SEKTÖREL ETKİLERİ 
Taner Özbek214; Gökhan Berk Özbek215; Bahadır Bilge Aycan216 

Özet 

Bir ülkenin para biriminin değerinin o ülkedeki reel ekonomi üzerindeki belirleyiciliği oldukça fazladır. 
Döviz kurlarında meydana gelen değişimlerin ithalat ve ihracat dengesi üzerinde doğrudan ve önemli 
etkileri bulunmaktadır. Bu mesele özellikle Türkiye kapsamında ele alındığında, ihracatın ithalata 
bağımlı bir yapı arz ediyor oluşu, sektörlerin döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden yüksek 
oranda etkilenmesine sebep olmaktadır. İhracat konusunda uluslararası rekabetçiliği arttıran döviz 
kurlarındaki yükseliş eğilimleri, döviz cinsinden borçlanmış işletmeleri ise güç durumlara 
sokabilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında aldığı değerler iç 
talebi de doğrudan olarak etkilemektedir. Tüm bu faktörler şirket performanslarına ve dolayısıyla 
şirketlerin piyasa değerlerine yansımaktadır. Bu çalışma kapsamında reel efektif döviz kurunun 
sektörel bazda etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun, BİST’de faaliyet 
gösteren işletmelere ait sektör endekslerine etkisi basit doğrusal regresyon analizi yardımıyla 
incelenmiştir. Çalışmada sektörel endeksler bağımlı değişkeni, reel efektif döviz kuru ise bağımsız 
değişkeni oluşturmak üzere her bir sektör için farklı modeller kurulmuştur. Regresyon analizi 
gerçekleştirebilmek için zaman serilerinin durağan olması gerekmektedir. Serilerin durağanlığını 
saptamak amacıyla ise Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Testi uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Reel efektif döviz kuru, sektörel endeks, regresyon analizi 

Jel Kodları : F31, G10, G15, G32 

 

THE SECTORAL IMPACT OF REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE 

Abstract  

The value of a country's currency is a significant deciding factor on the real economy of the said country. 
Fluctuations in exchange rates have direct and considerable impacts on the balance of import and 
export. Regarding Turkey, the fact that export depends on import causes sectors to be considerably 
impacted by the fluctuations in exchange rates. While the upward trend of exchange rates increases 
international competitiveness in the area of export, it could also put businesses indebited in foreign 
currency in a difficult situation. Additionally, home demand is directly impacted by the changes in the 
value of Turkish Lira against foreign currencies. All these factors impact the performances of companies 
and, by extension, their market values. This study intends to gauge the effect of real effective exchange 
rate (REER) on sectoral basis. The impact of CPI based REER on the sector indexes of BIST based 
businesses is examined using simple linear regression analysis. In the study, models specific to every 
sector were established, with sectoral indexes equating to dependent variable and REER equating to 
independent variable. The time series must be stationary for regression analysis. Augmented Dickey 
Fuller Test (ADF) was used to determine the stationarity in time series. 

Key Words : Real effective exchange rate, sectoral index, regression analysis 

Jel Codes : F31, G10, G15, G32 

 

1. Giriş 

Yıllar itibariyle ‘’küreselleşme’’ kavramı işletme bilimi içerisindeki önemini arttırmaktadır. 
Küreselleşme ise beraberinde şirketlerin yalnızca ulusal değil aynı zamanda uluslararası pazarlarda 
rekabetçi stratejiler ve politikalar izleme zorunluluğunu getirmektedir. Bu koşullarda ise bir işletmeyi 
ilgilendiren yalnızca rakip uluslararası şirketin içsel durumu olmaktan çıkıp, küresel bazdaki 
faktörlerde olmaktadır. Bu faktörlerden önemli etkilere sahip olanlardan biri de döviz kurlarıdır 
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(Schnabel, 2010, s.41). Çalışma dahilinde Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında edindiği 
değerlerin; hangi sektörler üzerinde ne şiddette ve ne şekilde etkisi olduğu araştırılmıştır. Bu amaçla 
araştırma kapsamına dahil edilen her bir sektör için farklı modeller oluşturulmuştur. 

2. Reel Efektif Döviz Kuru ve Getiri Endeksleri 

Reel efektif döviz kuru (REDK); yabancı para birimindeki bir birimin, yerel para birimindeki gerçek 
değeri olarak tanımlanabilir (Abudalu ve Ahmed, 2014, s.99). REDK’nin hesaplanmasında ise, 
TCMB’nin uygulamasına göre Türkiye’nin dış ticaretinde önemli ağırlığa sahip ülkelerden oluşan bir 
grup içerisinde Türk Lirasının ağırlıklı ortalama değeri baz alınarak öncelikle nominal efektif döviz 
kuru hesaplanıp, sonrasında ise ülkeler arasındaki göreli fiyat ve maliyet farklarının düzeltilmesiyle 
REDK hesaplanmaktadır (Eğilmez, 2012, par. 1-2). REDK; TÜFE, Yi-ÜFE ve Birim İş Gücü Maliyeti 
(BİM) olmak üzere üç farklı deflatör baz alınarak ayrı ayrı üç şekilde hesaplanmaktadır. TÜFE bazlı 
REDK’nın hesaplanmasında 44, ÜFE’ye ve BİM’e dayalı REDK’nın oluşturulmasında ise sırasıyla 38 ve 
36 ülkenin ağırlıkları kullanılmaktadır. Çalışma dahilinde; ülke ağırlıkları hesaplamalarına dahil edilen 
ülke gruplarını gelişmişlik düzeylerine göre ele alan TÜFE bazlı REDK kullanılmıştır. 

Endeksler bir yada daha fazla değişkenin hareketlerini içeren ve bu değişkenlerdeki değişimi ölçmeye 
yarayan; kolaylıkla anlaşılması güç olan karmaşık yapıdaki aksiyonları tek bir değişkene bağlayarak 
onlarla ilgili genel bir bilgi vermeyi sağlayan bir ölçüttür. Borsalarda gerçekleşen hareketlilikleri 
göstermek içinse her borsanın kendine özgü yapıdaki bir ya da daha fazla endeksi mevcuttur (Karan, 
2013, s.60). BİST endeksleri genel kapsamda ikiye ayrılmaktadır. Bunlar Fiyat Endeksleri ve Getiri 
Endeksleridir. Fiyat Endeksleri söz konusu endekslerin hesaplanmasında ödenen temettüyü dikkate 
almazlar iken; Getiri Endeksleri ise endeks içerisindeki hisse senetlerinin değerlerinin yanı sıra 
şirketlerin dağıttıkları temettüleri de içeren ve endeks kapsamındaki şirketlerin paylarının bütünsel 
performansını ölçümleyen göstergelerdir. 

3. Uygulama 

Çalışma kapsamında TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun sektörler bazında endeks getirileri 
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Reel efektif döviz kuru, TCMB aylık periyotlarda açıkladığı veriler 
üzerinden elde edilmiş olup; bu verilere paralel tarihli endeks getirisi verileri kullanılmıştır. Araştırma 
Ocak 2003 tarihinden Ekim 2018 tarihine kadar olan 190 aylık bir periyot kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Ocak 2003 tarihinden bu yana endeks getiri verilerine 
ulaşılmış olan 20 sektör analize dahil edilmiştir. Çalışmada nominal döviz kuru yerine reel efektif döviz 
kurunun tercih edilme sebebi; enflasyon farklarını gözeterek hesaplanması, ülke ekonomisine dair daha 
kapsamlı bilgi içeriyor olması ve ülkenin dış rekabet gücünün mühim bir göstergesi olduğundan 
dolayıdır (Savaş ve Can, 2011, s.324). 
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Tablo 1. ADF Birim Kök Test Sınaması 

 Seviye Değerleri Logaritmik Fark Değerleri 

Değişkenler Sabitli Sabitli 
Trendli 

Sabitsiz 
Trendsiz 

Sabitli Sabitli 
Trendli 

Sabitsiz 
Trendsiz 

Banka -2.006801 -2.803834 -0.068429 -13.85002* -14.08860* -13.69500* 

Bilişim -0.837406 -1.974131 0.425616 -12.45585* -12.42178* -12.40383* 

Elektrik -2.582838 -2.990751 -0.130475 -11.60286* -11.57184* -11.61626* 

Leasing ve Factoring 2.874616 2.144428 2.826838 -15.74585* -15.70732* -15.54330* 

GMYO -1.938856 -2.639771 0.202963 -12.57154* -12.63956* -12.50825* 

Gida İcecek -1.245608 -2.147432 0.656742 -15.62834* -16.02577* -15.07088* 

Hizmet -0.099884 -3.065056 1.840995 -15.64782* -15.76596* -14.86456* 

Holding ve Yatirim -0.488948 -2.526362 1.409802 -13.53986* -13.52282* -13.38560* 

İletisim -1.562141 -3.897139** 0.507422 -15.76233* -15.95322* -15.49161* 

Kimya petrol plastik 2.953672 0.649879 4.522963 -13.43178* -13.39497* -12.79064* 

MenkulKiymetYO -0.588458 -2.136621 1.489987 -12.58066* -12.64462* -12.30206* 

Metal Harici Mineral 4.222485 2.169260 5.424530 -13.07233* -13.05245* -12.47722* 

Metal esya makine 0.557096 -1.572243 2.344982 -11.82020* -11.79051* -11.58128* 

Orman kagıt basim -1.668383 -2.927452 0.478188 -14.87732* -14.87753* -14.78693* 

Sigorta 0.139110 -1.841363 1.955245 -13.23907* -13.27511* -12.96064* 

Teknoloji 0.361059 -1.353739 2.348211 -12.39005* -12.42211* -12.10843* 

Tekstil Deri 0.222365 -1.739419 1.502454 -12.80391* -12.78921* -12.63803* 

Ticaret 0.281852 -2.855483 2.094196 -14.00283* -14.05633* -13.26651* 

Turizm -2.644182 -2.530007 -0.305396 -12.09456* -12.18122* -12.06520* 

Ulastırma -0.606749 -3.430620 0.396817 -11.98705* -11.95698* -11.67115* 

Reel Efektif Döviz Kuru -0.424203 -1.950162 -0.645508 -9.458558* -9.963808* -9.437055* 

Not: * simgesi % 1 önem düzeyinde, ** simgesi % 5 önem düzeyinde anlamlılığı belirtmektedir. 

Serilerin logaritmik değerlerinin birinci dereceden farkları alınarak durağan hale getirilmiş ve bu 
şekilde sahte regresyon problemi önlenmiştir. Serilerin logaritmik farkları alınmadan önceki ve sonraki 
t istatistikleri Tablo 1’de görüldüğü üzeredir. 

Analize uygun hale getirilen veriler kullanılarak kurulan basit doğrusal regresyon modelleri Tablo 2’de 
görüldüğü şekildedir. Regresyon analizlerinde REDK bağımsız değişkeni oluşturur iken; sektör endeks 
getirileri ise bağımlı değişkenleri oluşturmaktadır. 

Tablo 2. REDK-Sektör Endeksleri Regresyon Analizi Sonuçları 

Bankacılık Değişken Katsayılar Standart 

Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.014656 0.006997 2.094481 0.0376 0.122681 0.117964 26.00943 0.000001 

 Reel Efektif 
Döviz Kuru 

1.177311 0.230848 5.099944 0.0000 

 

Bilişim Değişken Katsayılar Standart 
Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.010735 0.006715 1.598785 0.1116 0.099621 0.094781 20.57974 0.000010 

 Reel 
Efektif 
Döviz 
Kuru 

1.004924 0.221520 4.536490 0.0000 
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Elektrik Değişken Katsayılar Standart 

Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.006255 0.006295 0.993655 0.3217 0.148708 0.144131 32.49140 0.000000 

 Reel 
Efektif 

Döviz 
Kuru 

1.183701 0.207662 5.700123 0.0000 

 
Leasing& 
Factoring 

Değişken Katsayılar Standart 
Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.018043 0.009146 1.972798 0.0500 0.100229 0.095392 20.71933 0.000010 

 Reel 

Efektif 
Döviz 

Kuru 

1.373412 0.301726 4.551849 0.0000 

 
GMYO Değişken Katsayılar Standart 

Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.010724 0.006354 1.687749 0.0931 0.122697 0.117981 26.01347 0.000001 

 Reel 
Efektif 

Döviz 
Kuru 

1.069156 0.209624 5.100340 0.0000 

 
Gıda 
ve 
İçeçek 

Değişken Katsayılar Standart 
Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.014634 0.004927 2.969975 0.0034 0.075219 0.070247 15.12863 0.000140 

 Reel 

Efektif 
Döviz 

Kuru 

0.632250 0.162551 3.889554 0.0001 
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Hizmet Değişken Katsayılar Standart 

Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.015284 0.004564 3.348776 0.0010 0.066618 0.061600 13.27538 0.000349 

 Reel 
Efektif 

Döviz 
Kuru 

0.548607 0.150570 3.643539 0.0003 

 
Holding 
ve 
Yatırım 

Değişken Katsayılar Standart 
Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.013117 0.006402 2.049001 0.0419 0.093736 0.088864 19.23829 0.000019 

 Reel 
Efektif 
Döviz 

Kuru 

0.926313 0.211191 4.386148 0.0000 

 
İletişim Değişken Katsayılar Standart 

Hata 
t p R2 Düzeltilmiş 

R2 

F p (F) 

 Sabit 0.011718 0.006056 1.934923 0.0545 0.026541 0.021307 5.071163 0.025496 

 Reel 

Efektif 
Döviz 
Kuru 

0.449919 0.199793 2.251924 0.0255 

 
Kimya, 
Petrol 
ve 

Plastik 

Değişken Katsayılar Standart 

Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.019297 0.005406 3.569739 0.0005 0.061715 0.056671 12.23408 0.000587 

 Reel 
Efektif 

Döviz 
Kuru 

0.623782 0.178339 3.497725 0.0006 
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MKYO Değişken Katsayılar Standart 

Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.014410 0.005487 2.626055 0.0094 0.068629 0.063622 13.70566 0.000282 

 Reel 
Efektif 

Döviz 
Kuru 

0.670204 0.181033 3.702116 0.0003 

 
Metal Harici 
Mineraller 

Değişken Katsayılar Standart 
Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.023586 0.007150 3.298834 0.0012 0.032106 0.026902 6.169719 0.013880 

 Reel Efektif 
Döviz 
Kuru 

0.585876 0.235870 2.483892 0.0139 

 
Metal 
Eşya ve 
Makine 

Değişken Katsayılar Standart 
Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.016634 0.006162 2.699588 0.0076 0.102680 0.097856 21.28395 0.000007 

 Reel 

Efektif 
Döviz 
Kuru 

0.937785 0.203272 4.613453 0.0000 

 
Orman, 
Kağıt 
ve 

Basım 

Değişken Katsayılar Standart 

Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.010143 0.006510 1.558131 0.1209 0.077267 0.072306 15.57502 0.000112 

 Reel 
Efektif 

Döviz 
Kuru 

0.847569 0.214764 3.946520 0.0001 
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Sigorta Değişken Katsayılar Standart 

Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.018659 0.007302 2.555176 0.0114 0.091429 0.086544 18.71701 0.000025 

 Reel 
Efektif 

Döviz 
Kuru 

1.042256 0.240911 4.326316 0.0000 

 
Teknoloji Değişken Katsayılar Standart 

Hata 
t p R2 Düzeltilmiş 

R2 

F p (F) 

 Sabit 0.017646 0.006440 2.740246 0.0067 0.095570 0.090707 19.65431 0.000016 

 Reel 
Efektif 
Döviz 

Kuru 

0.941818 0.212441 4.433318 0.0000 

 
Tekstil 
ve Deri 

Değişken Katsayılar Standart 
Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.012627 0.005823 2.168408 0.0314 0.096979 0.092124 19.97527 0.000014 

 Reel 

Efektif 
Döviz 
Kuru 

0.858607 0.192109 4.469370 0.0000 

 
Ticaret Değişken Katsayılar Standart 

Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.018607 0.005042 3.690787 0.0003 0.076647 0.071683 15.43985 0.000120 

 Reel 
Efektif 

Döviz 
Kuru 

0.653545 0.166324 3.929357 0.0001 
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Turizm Değişken Katsayılar Standart 

Hata 

t p R2 Düzeltilmiş 
R2 

F p (F) 

 Sabit 0.009739 0.007477 1.302590 0.1943 0.077549 0.072589 15.63664 0.000109 

 Reel 
Efektif 

Döviz 
Kuru 

0.975372 0.246660 3.954319 0.0001 

 
Ulaştırma Değişken Katsayılar Standart 

Hata 
t p R2 Düzeltilmiş 

R2 

F p (F) 

 Sabit 0.021613 0.007686 2.811969 0.0055 0.060754 0.055705 12.03128 0.000650 

 Reel 
Efektif 
Döviz 

Kuru 

0.879509 0.253562 3.468613 0.0007 

 

4. Sonuç 

20 sektör dahilinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda, REDK’nin sektör endeks getirileri ile pozitif 
yönlü bir ilişki içerisinde olduğu gözlemlenmiştir. Fakat oluşturulan regresyon modellerinde bağımsız 
değişken olarak belirlenen REDK’nin, bağımlı değişkeni oluşturan endeks getirilerini açıklayıcılığı 
oldukça düşük seviyelerde kalmıştır. Bağımsız değişkenin görece; bankacılık, elektrik ve gmyo 
sektörlerindeki değişimleri açıklama seviyesi diğer sektörlere göre daha fazladır (%10’dan fazla). 
Gelecekteki çalışmalar dahiline daha fazla makro ekonomik ve mikro düzeyde şirketleri etkileyebilecek 
değişkenler modellere eklenerek, çalışma kapsamlandırılabilir. 
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BİLDİRİ NO 211: BİR SATIN ALMA TÜRÜ OLARAK DOĞRUDAN TEMİN 
USULÜ  

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Ertekin217 

Özet 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kamu İhale 
Kanununda belirtilen esas ve usullere göre yapılmaktadır. 2003 yılında yürürlüğe giren ve bugüne 
kadar çok sayıda değişikliğe uğrayan kanunda, doğrudan temin bir satın alma yöntemi olarak tarif 
edilmiştir. Ancak temel satın alma yöntemi olarak ihale usulleri belirlenirken, doğrudan temin istisnai 
hallerde ve kanunun öngördüğü koşullarda başvurulabilecek bir yöntem olarak kabul edilmiştir. 
Doğrudan temin yöntemi kanunun 22. maddesindeki şartların oluşması halinde, ihtiyaçların idarenin 
davet ettiği istekliler ile fiyat ve teknik koşulların görüşülerek yapılan bir alım türüdür. Yani bir ihale 
usulü değildir. Türkiye’de yıllar içerisinde doğrudan temin alımlarında bir azalma görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Kamu Harcamaları, İhale Yöntemleri, Doğrudan Temin. 

Jel Kodları  : H50, H57. 

DIRECT PROCUREMENT AS A PURCHASE TYPE 

Abstract 

The procurement of goods and services as well as construction works that the public institutions and 
organizations require works are carried out in accordance with the principles and procedures specified 
in the Public Procurement Law. Direct procurement is described as a purchase method in the law, which 
came into force in 2003 and has undergone numerous amendments so far. However, while procurement 
procedures are determined as basic purchase methods, direct procurement is accepted as a method that 
can be applied in exceptional cases and under the conditions stipulated by the law. The direct 
procurement method is a type of procurement in which, if the conditions in article 22 of the law occur, 
the needs are invoked by the bidders invited by the administration and the price and technical 
conditions are discussed. So it is not a procurement procedure. There has been a decrease in the direct 
procurement purchases over the years in Turkey. 

Key Words : Public expenditures, Procurement Procedures, Direct Procurement.. 

 

1.Giriş  

Bilindiği üzere, kamu alımlarına ilişkin önceki düzenlemeler, 1983 tarihli, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nu kapsamında yer almaktaydı. Söz konusu Kanunda zaman içerisinde belli değişikler 
yapılmış olsa da, uygulamada sorunlar yaşanması ve Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 2002 yılında kabulü ve 01.02.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, 2886 sayılı Kanunun uygulama alanı büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. 

Öte yandan, bahse konu Kanunun kabulünden kısa bir süre sonra, 30.07.2003 tarihli ve 4964 sayılı 
Kanun ile 4734 sayılı Kanunun belli maddelerinde kapsamlı değişiklikler yapıldığını görmekteyiz. Bu 
bağlamda, Kanunun ilk halinde ihale usulleri olarak; “Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale 
Usulü, Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Usulü” şeklinde dört ihale usulü sayılmasına rağmen, 4964 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, doğrudan temin ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır. 

Doğrudan temin usulünü, ihale mevzuatında öngörülen usul ve esasların, belli ölçüde dışına çıkarılarak 
ihtiyaçların kısa sürede karşılanması şeklinde tanımını yapabiliriz. İdarenin acil nitelikteki bazı 
ihtiyaçlarının kısa sürede temin edilmesi bazen zorunluluk arz edebilir. Ayrıca, parasal miktarı düşük 
olan her mal ve hizmet temininde ihale usullerinin uygulanması çoğu zaman ekonomik olmayabilir. 
Zira, parasal miktarı düşük olsa da her alım için ihale komisyonu kurulması, teminat alınması vb. 
işlemlerin yapılması, zamanla idarenin asli görevlerinde de aksamasına ortam hazırlayacağı 
şüphesizdir. 

                                                        
217 Aydın adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, saban.ertekin@adu.edu.tr  
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Yukarıda değindiğimiz üzere, yasada yapılan değişiklikle, doğrudan temin bir ihale usulü olmaktan 
çıkarılmakla birlikte, yasanın diğer maddelerinin bu değişikliğe uygun olarak yeniden 
düzenlenmemesi nedeniyle, doğrudan temine ilişkin esaslı düzenlemeler mevcut durum itibarıyla, hala 
4734 sayılı Kanunda yer aldığını görmekteyiz. Aynı şekilde, Kanuna uygun olarak hazırlanan 
Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde de konuya ilişkin düzenlemeler 
bulunmaktadır. Kuşkusuz bunların yanında, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği218 gibi 
diğer mevzuatta da tamamlayıcı nitelikle bilgi ve düzenlemelere yer verildiğini görmekteyiz. Doğrudan 
temin usulü bir ihale çeşidi olarak düzenlenmemesi nedeniyle diğer ihale usulleri için uygulanan bazı 
durumlar, doğrudan temin için uygulanmamaktadır. Yani, doğrudan temin usulünde, Kamu İhale 
Kurumu tarafından herhangi bir inceleme ve uygulamanın doğruluğunun kontrolü yapılmaz. 

2. Kamu Satın Alma Usulleri ve Doğrudan Temin Usulü  

Kamu İdareleri ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini, bütçe ödenekleri 
doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen esas ve usullere göre gerçekleştirmektedir. 
Kanunda idarenin mal ve hizmet ihtiyaçlarının giderlilmesinde Açık İhale Usulü ve Belli İstekliler 
Arasında İhale Usulünün uygulanması öngörülmüş ve istisnai ve sadece kanunda öngörülen 
koşullarda Pazarlık Usulü ile ihale yapılabileceği belirtilmiştir. Kanunun 22. maddesinde ise bir ihale 
usulü olmamakla birlikte, bir alım yöntemi olarak Doğrudan Temin Usulüne yer verilmiştir. Doğrudan 
Temin Usulü ile idarelerin bir takım ihtiyaçlarının karşılanmasında idarelere kolaylık sağlanması 
amaçlanmaktadır (Demirel, 2017:1). Buna göre, İhtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci 
maddesinde sayılan (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık ihale usulü) ihale 
usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu 
kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu 
bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat 
araştırması yapılarak temin edilmesidir (TC Başbakanlık SGB, 2012: 50). Rekabetin sağlanması için 
bütün ihalelerin ilan edilmesi genel ilke olarak kabul edilmekle birlikte, Kanun belli durumlarda ilan 
yapılmamasına cevaz vermiştir Güven, 2007: 98). 

3. Doğrudan Temin Usulünün Gelişimi 

Doğrudan Temin Usulü ile yapılan mal ve hizmett alımlarının toplam satın alma içerindeki payının 
yıllar içerisinde azaldığı Tablo 1’de görülmektedir. 2003 yılında Kamu İhale Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte, toplam mal ve hizmet alımlarının içerisindeki doğrudan temin usulü ile yapılan alımların payı 
yaklaşık % 20 iken, 2017 yılında bu oran % 1.41’lere gerilemiştir. Doğrudan Temin ile yapılan 
alımlardaki oransal azalmanın temelinde ise, Kanunun 3. Maddesinde yer alan İstisna kapsamının 
genişletilmesinin yer aldığı söylenebilir. Çeşitli tarihlerde kanunda kanunun istisna kapsamı 
genişletilmiş, başlangıçta doğrudan temin kapsamında satın alınan bir çok mal ve hizmet alımının 
iatisna kapsamına alınması etkili olmuştur.   

Tablo 1: Yıllara Göre Doğrudan Temin Alımları (Bin TL). 

Alım Türü 2003 2010 2015 2016 2017 Yüzde 

İhale 4.619.272 63.643.355 128.244.122 155.661.190 210.299.779 90 

Doğrudan Temin 981.321 5.866.929 8.276.761 3.817.742 3.286.233 1.41 

Toplam 5.600.593 69.510.284 36.520.883 159.478.932 213.586.012 8.29 

Kaynak: http://www.ihale.gov.tr/ (E:17.09.2018). 

                                                        

218 31.12.2005 Tarihli, 26040 Sayili 3.  Mükerrer Resmi Gazete’de Yayinlanmiştir. 

http://www.ihale.gov.tr/
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Doğrudan Temin usulü ile yapılan alımların alım türlerine göre dağılımlar incelendiğinde ise, en çok 
mal alımları için bu yöntemin kullanıldığı görülmektedir. 2017 yılında toplam doğrudan temin 
uygulamarının % 68.14’lük kısmı İdarelerin mal alımı, % 24.99’luk kısmı hizmet alımı için kullanılmıştır.    

Tablo 2: 2017 Yılı Doğrudan Temin Alımlarının Alım Türlerine Dağılımı  (Bin TL) 

Alım Türü  Miktar Yüzde 

Mal Alımı 2.239.287 68.14 

Yapım İşi 214.114 6.52 

Hizmet Alımı 821.276 24.99 

Danışmanlık Hizmeti 11.555 0.35 

Toplam 3.286.233 100 

Kaynak: http://www.ihale.gov.tr/ (E:17.09.2018). 

Doğrudan Temin usulü ile yapılan alımların alım türlerine göre dağılımlar incelendiğinde ise, en çok 
mal alımları için bu yöntemin kullanıldığı görülmektedir. 2017 yılında toplam doğrudan temin 
uygulamarının % 68.14’lük kısmı İdarelerin mal alımı, % 24.99’luk kısmı hizmet alımı için kullanılmıştır.    

4.  Doğrudan Temin Usulünün Kapsamı ve Dikkat Edilecek Hususlar 

Daha öncede ifade edildiği üzere Doğrudan temin usulü, 4734 sayılı Kanunda; Kanun’da belirtilen 
hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek 
doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlanmaktadır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Doğrudan Temin Usulü başlıklı 22 inci maddesi yıllar içerisnde çeşitli 
değişikliklere uğramış olmakla birlikte aşağıdaki hallerde bu yönteme başvurulabileceği belirtilmiştir. 
Buna göre; 

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, 
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,   
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması 

için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam 
süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması, 

d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (67.613 TL) diğer 
idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (22.524 TL) (KİK Genel Tebliği, 2018: 1) aşmayan ihtiyaçları 
ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin 
alımlar, 

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması, 
f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik 

olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan 
ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü 
tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları, 

g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun 
kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya 
da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları, 

h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı 
uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları, 

i) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) 
bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet 
alımları, 

j) Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa 
değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım 
hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy 

http://www.ihale.gov.tr/
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pusulası basım hizmeti alımı durumunda idareler doğrudan temin usulüne 
başvurulabilecektir.  

BU yöntemde alım sınırlı formalitelerle gerçekleştirilirken, muhtemel incelemelere imkan verecek 
seviyede bir kayıt düzeninin oluşturulması da hedeflenmiştir. Diğer bir ifade ile, doğrudan temin ihale 
usulleri arasından çıkarılmış olmakla birlikte, bazı kurallara uyma yükümlülüğü de bulunmaktadır. Bu 
açıdan 22.nci maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben 
ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve 
buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. İdarelerce gerekli 
görülmesi halinde fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin 
belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir. 

Doğrudan temin usulünde, Kanunun temel amacına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde; ilan yapılmadan, 
teminat alınmadan, ihale komisyonu kurulmadan, Kanunda sayılan yeterlik kriterlerini dikkate 
almadan, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması 
yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi esastır. Genel kural bu olmakla birlikte, ihtiyaçların niteliğine 
göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerden belirli yeterlik 
kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarenin takdirindedir. 
Ancak, Kanunun 22/d maddesi kapsamında gerçekleştirilecek olan yapım ihalelerinde fiyat 
araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen yaklaşık maliyetin 
hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunluluk arz etmektedir. Ancak, 4734 sayılı 
Kanun’un (22/c) bendi kapsamında yapılacak alımlarda, daha önce sözleşmeye bağlanmış asıl işin 
kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit edilmesi, toplam süreleri üç yılı 
geçmemek üzere asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak alımların ise ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye 
bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak 
ortaya çıkmasına ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Diğer 
ifadeyle, temine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı 
bulunmalıdır.  

Açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, doğrudan temin için öngörülen parasal sınırların altında 
kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet 
alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22 nci 
maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu 
yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.  

İdarelerin doğrudan temin kapsamında en çok kullandığı alım türünü Kanun’un 22/d maddesi 
kapsamında yer verilen ve her yıl Kamu İhale Tebliği’nce güncellenen “parasal tutarlar kapsamında 
aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin 
alımlar” oluşturmaktadır. Bu bentte belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç 
teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının 
tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun’un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi 
gerekmektedir. 

Ancak, bu konuda ilgili idarenin bütçesinin %10 seviyesinde bir sınır öngörülmekle birlikte; kamu 
kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde mal ve hizmet alımları için öngörülen ödenek tutarının % 
10’unun, Kanunun 21 nci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bentlerinde yer alan parasal 
limitlerin toplamının altında kalması halinde bu maddelerde belirtilen parasal limitlerin toplamı kadar, 
yapım işleri için bütçelerinde öngörülen ödenek tutarının % 10’unun 22 nci maddenin (d) bendinde yer 
alan parasal limitin altında kalması halinde ise bu parasal limite kadar olan harcamalar için de Kamu 
İhale Kurulundan uygun görüş alma şartı aranmayacaktır (KİK Genel Tebliği, 2018: 21).  

4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi kapsamında yapılan bir alımda, alım yapılacak kişinin/firmanın 
ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmemaktedir. Ancak anılan Kanun’un 22’nci 
maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dâhilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek 
veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının 
kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, Kamu İhale Genel Tebliği hükmü 
uyarınca söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir. 

5. Sonuç 
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Kamu İhale Kanununda ihalle usulleri olarak açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve 
pazarlık usulü olarak belirlenmiş olup, doğrudan temin usulü ihale yöntemleri arasında sayılmamıştır. 
Ancak hangi durumlarda doğrudan temin yönteminin uygulanabileceği 22. Maddede sayılarak 
belirtilmiştir. Kanunun 22 maddesinin en çok kullanılan (d) bendinde belirtilen ve Kurum tarafından 
güncellenen tutarı aşmayan mal ve hizmet alımları ve yapım işleri ile temsil ağırlama faaliyetleri 
kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmetlerin idarelerce temin 
edilmesi mümkün bulunmaktadır. İşin niteliğine göre idareler bu bende göre yapacakları günlük ve 
küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi, her bir alım için de onay 
belgesi düzenleyebilirler. Ayrıca ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama 
belgeleri onay belgesine eklenecektir. Ancak bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde 
fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin 
hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur. 

Belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat 
araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın 
Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir. Mezkûr bentteki 
(22/d), parasal limitlerden hangisini esas almak suretiyle karşılayabileceğinin, ihtiyacı karşılayacak 
idarenin büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunup bulunmadığına göre 
belirlenmesi gerekmektedir. İhalelerden yasaklama kararının ancak ihale türleri için verilebileceği 
dikkate alındığında, doğrudan teminin bir ihale usulü olmaması nedeniyle, bu kapsamda yapılan 
alımlarda yasaklama kararı verilmesi mümkün değildir. Bu paralelde, Kamu İhale Kurumu’ndan (KİK) 
yasaklılık teyidi istenmemesi gerekmektedir.   Bununla birlikte; doğrudan temin usulüyle yapılan 
alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen 
yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için 
ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre doğrudan temin usulü, alımların mümkün veya ekonomik 
olmaması veya gecikmesinde sakınca bulunan koşullarda ihtiyaçların karşılanması için öngörülmüştür. 
Kanun özel durumlar için doğrudan temin ile alımı hedeflemiş olmakla beraber, uygulamada kamu 
idareleri, ihale mevzuatında öngörülen prosedürlerden kaçınmak amacıyla bu usule çok sık 
başvurmaktadırlar. Doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda, idareler genellikle, rekabeti 
artıracak şekilde piyasa araştırması yapmak yerine, ihtiyacını karşılamayı düşündükleri firmalardan 
teklif alma yoluna giderek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların 
verimli kullanılması ilkelerini ihlal etmektedirler. Bu itibarla, olası suistimallerin önüne geçilebilmesi 
amacıyla; doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet temininde, öncelikle parasal limitler düşük tutularak, 
rekabetçi ortamı artıracak şekilde piyasa fiyat araştırmalarında firma çeşitliliğinin artırılmasının 
sağlanması, Kurum bazında uygulanmakta olan %10 parasal limitin harcama birimleri bazında 
uygulanması ve doğrudan temin kapsamında karşılanacak ihtiyaçların acil niteliğe sahip olması gibi 
kapsam daraltıcı bazı düzenlemeler yapılabilir.   

  Doğrudan temin usulü ile ihale mevzuatındaki düzenlemelerin dışına çıkılarak idarelere ihtiyaçların 
karşılanması noktasında bazı kolaylıklar sağlanmış olmakla birlikte, getirilen bu kolaylıklardan, 
alımların keyfi yöntemlerle yapılabileceği anlam ve sonucu çıkarılmamalıdır. Doğrudan temin 
yönteminde başta saydamlık olmak üzere temel ilkelerle çelişir gözükmekle birlikte, söz konusu 
yöntemlerin işin özelliğinin gerektirdiği zorunluluklar dikkate alınarak ve istisnai hallerle sınırlı 
biçimde belirlendiği anlaşılmakta, Kanunda öngörülen şartlar gerçekleşmeden idare tercih ve takdiriyle 
kullanılma imkanı bulunmamaktadır (Gök, 2010: 13). 

Uygulamada en çok tartışılan ve tereddüt edilen konularından birisi ise doğrudan temin kapsamındaki 
alımlarda, en az üç teklif almanın zorunlu olup olmadığıdır. İdarelerce rekabetin oluştuğuna kanaat 
getiriliyorsa, bu tek firmadan alımın yapabileceği yönünde yaklaşım yaygın olsada, Merkezi Yönetim 
Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan (Örn No:2 piyasa fiyat araştırması tutanağı) şablonda 
birden fazla firmaya yer verilmesi tek firmadan alınamaycağı yönünde karine oluşturmaktadır.  
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BILDIRI NO 212: EKONOMİDE KADIN İSTİHDAMI219 
Esra Güven220; Uğur Bilgen 221; Bahadır Bilge Aycan 222 

Özet 

Ülkemizdeki işletme sayısı hızla artmakta ve ülke uluslararası yatırımcılar için yeni iş fırsatları 
sunabilecek ve yatırım yapılabilecek bir konuma doğru yükselmektedir. Böyle bir ortamda 
girişimciliğin ve girişimsel kalkınmanın önemi ortaya çıkmakta birlikte kadınlarımızın iş hayatına 
kazandırılması ve onların iş hayatına katacağı yenilikler değer kazanmaktadır. Konu ekonomiye katkı 
olduğunda, erkekler kadar ekonomik hayatın içinde aktif rol alamayan kadınların girişimcilikleri farklı 
bir önem taşımaktadır. Kadınların özellikle serbest mesleklerdeki ekonomik aktiviteleri hem kendilerini 
ekonomik olarak güçlendirmekte hem de ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Son 
dönemdeki istatistikler kadınların ekonomik aktivitelerinin pek çok ülkenin ekonomik büyümesinde 
hayati bir rol oynadığını göstermektedir. Bu değer ve önemden yola çıkarak Manisa’nın Gördes 
ilçesinde Halk Eğitim bünyesinde kurs alan kadınlarımızın el işi ürünlerini ekonomik bir kazanca 
dönüştürme çabasına katkı sağlamak amacıyla bir proje gerçekleştirilmiştir. Projede öncelikle Halk 
Eğitim bünyesinde kurs alan kadınlarımızın girişimcilik eğilimlerini ölçmek için bir ön anket çalışması 
yapılmıştır. Anket uygulamasından sonra kadınlarımızın el işi ürünlerini ekonomiye kazandırabilme 
amacıyla pazarlama stratejilerine ilişkin eğitim verilmiştir. Eğitim sonrasında ise kadınlarımızın niyet 
ve davranışlarındaki değişimleri incelemek üzere son anket uygulanmıştır. Bu çalışmamız yapılan 
projenin sonuçlarını içermektedir.   

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Pazarlama, El işi 

Jel Kodları: M13, M30,M31 

 

THE EMPLOYMENT OF WOMEN IN ECONOMY 

Abstract  

The number of businesses has been increasing rapidly and Turkey has been gaining a gradual 
importance for the international investors to make investments. Together with this increasing 
importance, entrepreneurship activities and especially the role of woman entrepreneurs in economy has 
come to the fore more than ever. When it comes to the contribution to the economy, the economic 
activities of women – a disadvantaged population group- carry a different meaning. The economic 
activities of women especially in self-employment do not only empower the women economically but 
contribute to the whole economy as well. The recent statistics show that the economic activities of 
women play a vital role in the economies of many countries. Based on this value and importance, in 
order to contribute to the handmade production efforts of local women in Gordes, a project has been 
put into practice. In this project, a questionnaire study has been carried out to measure the 
entrepreneurial intention of participant women and then they have been trained about the marketing 
strategies. After the training programme, they have been given a post-questionnaire to measure the 
change in their entrepreneurial intention. This study contains the results of this project work.  

Key Words : Entrepreneurship, Marketing, Handcrafted 

Jel Codes : M13, M30,M31 

1. Giriş  

Günümüzün bilgi çağında doğru bilginin ve bu bilgiyi doğru kullanmanın bir güç haline geldiği açıktır. 
İşletmeler ya da markalar sürekli daha fazla bilgiye ulaşma ve bu bilgi sayesinde rakiplerinden bir adım 
öne geçmeye çalışmaktadırlar. Ancak ekonomiler sadece işletme ve markalardan oluşan yapılar 
değildir. Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de ekonomik hayata dahil olamayan gruplar 

                                                        
219 Bu çalışma Manisa Gördes İlçe Halk Eğitim bünyesinde uygulanan “Elimin İŞİ Evimin AŞI!” projesinden üretilmiştir.  
220 Öğr. Gör. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu, esra.guven@cbu.edu.tr  
221 Öğr. Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu, ugur.bilgen@cbu.edu.tr 
222 Öğr. Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu, bahadiraycan@gmail.com  
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bulunmaktadır. Bu dezavantajlı gruplar arasında en dikkat çekici gruplardan birisi de kırsal 
kesimlerdeki kadınlardır. Ekonomiye katkı potansiyelleri itibarıyla son derece önemli bir nüfusu teşkil 
eden bu kadınların ekonomik hayat konusunda yeterli bilgi ve eğitime ulaşamadığı görülmektedir.  

Aile geçimine katkı sağlamak isteyen ve bu sayede refah düzeylerini bir nebze artırma amacı taşıyan bu 
kadın nüfusun el emeği yoluyla küçük üretim faaliyetleri yapmaya çalıştıkları bilinmektedir. Ancak 
gerek girişimcilik gerekse de pazarlama faaliyetleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları bu 
grubun dezavantajlarını artırmaktadır. Zira üretim faaliyetleri öncelikle doğru girişimsel bilgiyi ve 
ürettiğini satabilmek de doğru pazarlama bilgisini gerektirmektedir. Bu bilgi ve eğitimden yoksun 
olunduğunda yoğun bir emeğe karşılık yetersiz bir ekonomik sonuçla karşılaşmak kaçınılmaz 
olmaktadır.  

Makrodan mikroya bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, işletme ve markaların üretme ve ürettiklerini 
pazarlama çabaları sürecinde yoğun bir pazarlama bilgisi kullandıkları ve bu sayede girişimsel 
faaliyetlerinin bir sonuca ulaştığını ifade etmek mümkündür. Bu makro düzeyden, mikroya inildiğinde 
kırsal bölgelerdeki el emeği girişim faaliyetlerinin eksik olan yönünün bu pazarlama bilgisi olduğu 
söylenebilecektir. Bu açıdan kırsal bölgelerdeki kadınlara verilecek pazarlama ve girişimcilik eğitimleri, 
bu dezavantajlı grubun da ekonomik hayata etkin ve verimli şekilde kazandırılmasına katkı 
sağlayabilecektir. 

Literatür 

İnsanların istek ve ihtiyaçlarını gidermek için ürün/hizmet üreten işletmeler bu üretimi yapabilmek 
için vazgeçilmez bir şekilde girişimcilik süreçlerini kullanmak zorundadır. Özellikle son dönemlerde 
toplumsal alanlarda ortaya çıkan hızlı değişim, girişimciliğin daha fazla kullanılması sonucunu 
doğurmuştur. Bu noktada toplumlar ve devletler önceki dönemlere göre günümüzde girişimciliğe daha 
fazla önem ve destek vermektedirler. Ülkelerin ekonomik ve toplumsal kalkınma düzeyleri ve 
girişimcilik performansları arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Girişimcilik yenilikler yoluyla yeni 
mal ve hizmetler yaratarak ulusal ekonomilerin rekabet güçlerini artırarak dünya ekonomisi içerisinde 
yerlerini belirlemektedir. Girişimciliğin işletmede risk alma, yaratıcılık ve yenilik süreçlerini 
birleştirerek ekonomik bir faaliyet yaratması sebebiyle ülkelerin ekonomik ve toplumsal gelişmeleri 
üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır (Doğaner, 2006).  

Ülkemizdeki kadın girişimci sayısı incelendiğinde, nüfusun neredeyse yarısını oluşturan kadınların 
girişimcilik özelliklerinin öne çıkmadığını ve aktif hale getirilebilecek bu potansiyelin etkin 
kullanılmadığını söyleyebiliriz. Çünkü toplumsal olarak ülkemizdeki koşulların kadın girişimciler için 
pek uygun olduğu söylenemez. Kadın girişimcilerin sayısının artması için bu yönde bir toplumsal 
dönüşümün yaşanması gereklidir. Bu kapsamda gerek devlet gerekse de sivil toplum kuruluşları büyük 
bir çaba içerisinde bulunmaktadırlar.  Çünkü girişimcilik, bireysel yetenek ve eğitimin yanında 
ekonomik ve toplumsal koşullara da bağlıdır.   

Kadın girişimciler, girişimcilik özelliklerini yansıtan ve girişimcilik faaliyet ve süreçlerini benimseyip, 
uygulayan iş sahibi kadınlardır. Gerekli kaynakları başarı ile bir araya getiririp fırsatları 
değerlendirirler. Kadın girişimciler, zaman içinde büyüme potansiyeli olan zenginlik yaratıcı bir işi 
başlatarak, yeni model bir faaliyet oluşturabilen kadınlardır (Keskin, 2014).  

Çelik ve Özdevecioğlu’nun kadın girişimcilerin demografik özellikleri ve iş hayatında karşılaştıkları 
sorunları belirlemek için yaptığı çalışmada, kadın girişimci olma nedenleri incelendiğinde en başta ek 
gelir sağlama düşüncesi geldiği görülmekte, eşinin vefat etmesi, kendini ispatlama çabası ve meslekle 
ilgili geçmiş tecrübelerini ticari olarak değerlendirmek istediklerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır 
(Çelik & Özdevecioğlu, 2001). Kahramanmaraş ilindeki kadın girişimcilerin genel özellikleri ve 
karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi için yapılan çalışmada ise, kadın girişimcilerin büyük 
çoğunluğunun yaşının 26-30,31-35 ve 36-40 yaş aralığında yer aldığı, evli olmasının ve çocuğa sahip 
olmalarının kariyerlerini sürdürmede bir sorun teşkil etmediği söylenebilmektedir (Taşlıyan, Hırlak, 
Çiftçi, & Fidan, 2016). Ayrıca başka bir çalışmada da, orta yaş dilimlerinde girişimci olma potansiyeline 
erişen kadın girişimcilerin, evli ve çocuklu olmasının girişimcilik özelliklerini olumsuz etkilemediği 
görülmektedir (Yetim, 2002). Bu araştırmanın konusunu da kadın girişimcilerin demografik özellikleri 
ve girişimci olma niyetleri oluşturmaktadır.  
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2. Metodoloji 

Proje için eğitim materyalleri hazırlanırken bu amaç çerçevesinde kursiyerlere eğitim sunumları 
planlanmıştır. Eğitim öncesinde kursiyerlerin girişimcilik niyetlerini ölçmek amacıyla anket yapılması 
tasarlanmıştır. Aynı zamanda aynı anket eğitim sonrasında da gerçekleştirilerek bu girişimcilik 
eğilimlerinde bir artış gözlenip gözlenmeyeceği ve eğitimden memnuniyet durumları ölçülmeye 
çalışılmıştır.  

Araştırma kapsamında oluşturulan anketle veri toplanmıştır. Katılımcılardan eğitim öncesinde ve 
eğitim sonrasında bu anketleri cevaplamaları istenmiştir. Anket genel olarak iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sorular sorulmuş, ikinci 
kısımda ise girişimcilik niyetine ilişkin ölçek kullanılmıştır. Ayrıca eğitim sonrası anketinde eğitime 
ilişkin memnuniyetlerini ölçme sorusu da yer almaktadır.  

Katılımcıların girişimcilik niyetleri, Linan ve Chen (2009) tarafından geliştirilen Şeşen ve Basım (2012) 
tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılmış olan 6 maddeli bir ölçekle ölçülmüştür. Ölçekte 
katılımcılardan, girişimcilik niyetlerine yönelik olarak belirtilen ifadelere, 7’li Likert Ölçeği 
(1=Kesinlikle katılmıyorum, 7=Kesinlikle katılıyorum) üzerinde ne oranda katıldıklarını işaretlemeleri 
istenmektedir. Tek boyutlu olarak tasarlanan ölçekten alınan yüksek puanlar, katılımcının girişimcilik 
niyetinin de yüksek olduğuna işaret etmektedir. Söz konusu ölçek araştırmanın amacını gerçekleştirme 
konusunda etkin ve verimli olacağı düşüncesiyle tercih edilmiştir.  

 Eğitim öncesinde  uygulanarak katılımcıların girişimciliğe dair niyetleri belirlenmiş ve verilen eğitim 
sonrası bu niyetlerinde ne tür bir değişim olduğu incelemeye alınmıştır. Uygulanan eğitim 
programında, öncelikle pazarlamanın genel olarak ne olduğuna ve içeriğine değinildikten sonra 
pazarlamanın temel konuları hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.  

3. Bulgular 

Araştırma kapsamında uygulanan anketlere ilişkin veriler aşağıda analiz edilmiştir.  Öncelikle 
araştırmada kullanılan girişimcilik niyeti ölçeğinin güvenirliği hesaplanmış ve aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.  

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,928 6 

Cronbach's Alpha katsayısı; 0,4-0,6 = orta düzey güvenilir; 0,6-0,8 = güvenilir düzey; 0,8 ve üstü = çok 
güvenilir düzey şeklinde değerlendirilmektedir (Pallant, 2006). Yapılan güvenirlilik analizi sonucu 
Cronbach's Alpha katsayısı 0,928 çıkmıştır. Bu sonuç uygulanan anketin çok güvenilir olduğunu 
göstermektedir.  

3.1. Demografik Değişkenlerin Frekansları 

Ailenin toplam aylık gelir sorusu, katılımcıların gelir durumlarına ilişkin tahmin yapılamadığından 
daha sağlıklı sonuçlar alabilmek adına açık uçlu soru olarak sorulmuştur. İki katılımcı soruya cevap 
vermemiş olup, minimum geliri olan katılımcı (1 kişi) 500 tl, maksimum geliri olan katılımcı (2 kişi) 3500 
tl ve diğer katılımcılarda bu aralıkta gelirlerini ifade etmişlerdir.  Sonrasında frekans analizi yapılarak 
belirli gelir grupları oluşturulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevaplar bu gelir grupları kapsamında 
yeniden kodlanarak değerlendirmeye alınmıştır. 
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TOPLAM GELİR GRUPLARI 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 5 10,2 10,6 10,6 

2,00 17 34,7 36,2 46,8 

3,00 18 36,7 38,3 85,1 

4,00 2 4,1 4,3 89,4 

5,00 3 6,1 6,4 95,7 

6,00 2 4,1 4,3 100,0 

Total 47 95,9 100,0  
Missing System 2 4,1   
Total 49 100,0   

Bu değerlendirmeye göre, beş kişi 1450tl ve altı gelir grubunda, on yedi kişi 1451-1500tl gelir grubunda, 
on sekiz kişi 1501-2000tl gelir grubunda, iki kişi 2001-2500gelir grubunda, üç kişi 2501-3000 gelir 
grubunda, iki kişi ise 3000tl ve üzeri gelir gurunda yer almaktadır. Özetle katılımcıların dörtte üçü 1450 
ve 2000tl arasında değişine gelire sahiptirler. 

YAŞ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 19-29 13 26,5 26,5 26,5 

30-39 7 14,3 14,3 40,8 

40-49 15 30,6 30,6 71,4 

50 ve üzeri 14 28,6 28,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

   

 

Katılımcıların yaş dağılımı incelendiğinde 19-29 yaş aralığında 13 kişi, 30-39 yaş aralığında 7 kişi, 40-49 
yaş aralığında 15 kişi ve 50 yaş ve üzeri 14 kişinin olduğu görülmektedir.   

ÇOCUK_SAYISI 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Yok 13 26,5 26,5 26,5 

2 ve altı 33 67,3 67,3 93,9 

3 3 6,1 6,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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Katılımcıların çocuk sayısına bakıldığında 13 katılımcının hiç çocuğu olmadığı, 33 katılımcının 2 ve 
altıda çocuğu olduğu ve 3 katılımcının 3 çocuğu olduğu anlaşılmaktadır. 

EĞİTİM_DURUMU 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Okur-yazar 4 8,2 8,2 8,2 

İlköğretim 24 49,0 49,0 57,1 

Ortaöğretim 11 22,4 22,4 79,6 

Önlisans 4 8,2 8,2 87,8 

Üniversite 6 12,2 12,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

 

Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde %71,4’ünün ilköğretim ve ortaöğretim mezunu olduğu, 4 
katılımcının önlisans, 6 katılımcının ise lisans mezunu olduğu görülmektedir. 

BİR İŞTE ÇALIŞIYOR MUSUNUZ? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid EVET 5 10,2 10,2 10,2 

HAYIR 44 89,8 89,8 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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Katılımcıların hali hazırda %89,8’inin çalışmadığı, %10,2’sinin ise çalıştığı görülmektedir.  

DAHA ÖNCE BİR İŞTE ÇALIŞTINIZ MI? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid EVET 19 38,8 38,8 38,8 

HAYIR 30 61,2 61,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

 

Katılımcıların daha önce çalışıp çalışmadıkları ile ilgili soruya verdiği yanıtlara göre, %61,2’sinin daha 
önce hiç çalışmadığı, %38,2’sinin ise daha önce bir işte çalıştığı anlaşılmaktadır.  

Eğitim Öncesi Girişimcilik Niyeti Ortalaması 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EĞİT_ÖN_ORT 49 1,00 6,50 4,2959 1,45665 

Valid N (listwise) 49     
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Eğitim Sonrası Girişimcilik Niyeti Ortalaması 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EĞİT_SON_ORT 49 2,67 7,00 6,0442 1,09649 

Valid N (listwise) 49     

 

 Eğitim öncesi girişimcilik niyeti ortalaması 4,2959 iken, eğitim sonrasında bu oran 6,0442’ye 
yükselmiştir. Katılımcıların bu girişimcilik niyeti artışı verilen eğitimin amacına ulaştığı şeklinde 
değerlendirilebilir.  

 

Eğitim_Memnuniyet 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Memnunum 17 34,7 34,7 34,7 

Çok Memnunum 32 65,3 65,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Eğitim_Memnuniyet 49 4,00 5,00 4,6531 ,48093 

Valid N (listwise) 49     

 

Katılımcıların eğitimden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde %34,7’sinin memnun olduğu, 
%65,3’nün çok memnun olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca eğitim memnuniyet oranına baktığımızda bu 
oranın 5 üzerinden 4,6531 olduğu görülmektedir. 

3.2. Hipotez Testi Sonuçları 

Katılımcıların eğitim verilmeden öncedeki girişimcilik niyeti ortalamaları ile eğitim verildikten sonraki 
girişimcilik niyeti ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Araştırma sorumuzu analiz etmek 
için öncelikle aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.  

H0= Verilen eğitimin girişimcilik niyeti üzerine etkisi yoktur.  

H1=Verilen eğitimin girişimcilik niyeti üzerine etkisi vardır. 

Bunu hipotezi test etmek için, eğitim öncesi ve eğitim sonrası girişimcilik eğilimi verileri üzerine eşler 
arası (paired) t-testi uygulanmıştır.  
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 EĞİT_ÖN_ORT - 
EĞİT_SON_ORT 

-
1,74830 

1,10561 ,15794 -2,06587 -1,43073 -11,069 48 ,000 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 EĞİT_ÖN_ORT 4,2959 49 1,45665 ,20809 

EĞİT_SON_ORT 6,0442 49 1,09649 ,15664 

 

Girişimcilik Niyeti Öntest ve Sontest Ortalamalarının T-Teti Sonuçları  

Girişimcilik 
Niyeti 

N Ortalama 
(X’in 

üzerinde 
tire var) 

S sd t p 

Öntest 49 4,29 1,45 48 11,06 ,000 

Sontest 49 6,04 1,09    

 

P değeri (0,00) yani 0,05’ten küçük olduğu için H0 red, H1 hipotezi kabul edilir. Böylelikle verilen 
eğitimin girişimcilik niyeti üzerine etkisi vardır ve aşağıdaki tablodan görüleceği üzere girişimcilik 
eğilimi ortalamalarında artış görülmektedir. Eğitim öncesinde 4,2959 olan ortalama, eğitim sonrasında 
6,0442 olarak hesaplanmıştır.  Bu sonuçtan yola çıkarak eğitimin amacına ulaştığı ve eğitim verilen 
katılımcıların girişimcilik niyetlerinin arttığı söylenebilir.  

4. Sonuç 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de girişimcilik giderek önemini arttırmıştır. Üretim yaparak ev 
ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadın girişimciler için başta hükümetimiz olmak üzere birçok 
kurum ve kuruluş destek vermektedir. 

Manisa’nın Gördes ilçesinde açılan halk eğitim kurslarına katılan bayan kursiyerlerin girişimcilik 
eğilimlerini ölçmek için yapılan bu çalışma sonucunda; yaptıkları el işi ürünleri nasıl 
pazarlayabilecekleri ile ilgili pazarlama stratejileri eğitimi aldıktan sonra girişimcilik eğilimlerinin 
arttığı görülmektedir. 
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BİLDİRİ NO 213: KURUMSAL HAYATTA İLETİŞİM BECERİLERİ: GÖRDES 
BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet ÖZTÜRK223; Öğr. Gör. Dr. Esra GÜVEN 224; Öğr. Gör. Uğur 
BİLGEN225 

Özet 

İnsanların yapı itibariyle sosyal bir varlık olması her an iletişime duyulan ihtiyacı artırmaktadır. 
İnsanlar gerek iş yaşamlarında, gerekse de günlük yaşamlarında mutlaka iletişim kurmak 
zorundadırlar. Bu nedenle insan yaşamında etkin iletişim kurabilmek çok önemlidir. Modern 
medyanın gücü ve iletişim teknolojilerinin hayatın her yerinde olması kuvvetli iletişim becerileri 
öğretmeyi daha da önemli hale getirmektedir. İş hayatında etkin iletişim ne kadar düzgün ve etkin 
olursa o kurumun başarısı o kadar fazla olur. Özellikle çalışanlar iletişimi etkin kuramadığı zaman 
işletmeye hem maddi hem de manevi açıdan büyük zarar verirler. İletilmek istenen mesajın alıcıya 
doğru şekilde ulaşmaması maddi kaybın yanında işletmenin imajına da zarar verir. Bunun yanında 
zaman kaybına da neden olur. Bilindiği gibi bir işletmede zaman yönetimi çok önemlidir. Etkin iletişim 
kurabilen kurumlar zamandan da tasarruf ederler. Kısaca, insan yaşamı için bu kadar önemli olan 
iletişim, özen gösterilmesi gereken bir konudur. Bu noktadan hareketle, iletişim becerileri vatandaşlarla 
ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin hayati önem taşıdığı belediye hizmetleri için özellikle önemlidir. Bu 
çalışmanın amacı da belediye çalışanlarına yönelik etkin iletişim eğitimi verilerek iletişim becerilerini 
arttırmaktır. Böylelikle belediye çalışanları, vatandaşla ve iş arkadaşları ile doğru iletişim kurarak 
belediye hizmetlerindeki kaliteyi artırabileceklerdir.  

Anahtar Kelimeler : Etkin İletişim, İletişim Becerileri, İş Yaşamı  

 

COMMUNICATION SKILLS IN CORPORATE LIFE: AN APPLICATION ON THE EMPLOYEES 
OF GORDES MUNICIPALITY 

Abstract 

Being a social entity increases the need for communication at any moment. People have to communicate 
in business life and daily life. Therefore, it is very important to communicate effectively in human life. 
The power of modern media and communication technologies all over life make it even more important 
to teach strong communication skills. The more smooth and effective the communication in business 
life, the greater the success of that institution. Especially when employees are not able to communicate 
effectively, they do great harm to the enterprise both materially and spiritually. The fact that the 
message is not delivered correctly to the buyer also damages the image of the business as well as the 
financial loss. It also causes a waste of time. As is known, time management is very important in a 
business. Institutions that can communicate effectively save time. In short, communication that is so 
important for human life is an issue that needs to be taken care of. From this point of view, 
communication skills are particularly important for municipal services where relationships with 
citizens and colleagues are vital. The aim of this study is to increase communication skills by providing 
effective communication training for municipal employees. In this way, the municipality employees, 
citizens and colleagues will be able to improve the quality of municipal services by communicating 
correctly. 

Keywords: Effective Communication, Communication Skills, Work Life 

1.Giriş 

İletişim, "paylaşma, ortak kılma, iletme" anlamına gelen, Latince "com"  köklü "communis" 
kelimesinden gelmekte, günümüzde daha çok haberleşme anlamında olmak üzere "communication" 
teriminin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Kavram sadece dilimizde değil, tüm dünya dillerinde 
oldukça geniş alanda ve anlamda kullanılmaktadır. En geniş anlamıyla iletişim; anlamı olan her şeyin 

                                                        
223 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu, 532 4539619, a.ozturk@hotmail.com  
224 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu, 5334561076, esra.guven@cbu.edu.tr  
225 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu, 536 9960045, ugur.bilgen@cbu.edu.tr 
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bir yerden başka bir yere iletilmesi ve anlamlı olan her şeyin karşılıklı alışverişi ve paylaşılmasıdır. 
Genel olarak iletişimin amacı, paylaşımı gerçekleştiren taraflar arasında bir etkileşimin meydana 
gelmesidir. Bu bağlamda iletişim yalnızca sosyal ve iş yaşamının işleyişinde değil, çeşitli işlevleriyle 
hayatın her alanında karşımıza çıkmakta, insan dışında diğer canlıları ve hatta mekanik sistemleri de 
kapsayan bir boyutu bulunmaktadır. Ancak bu çalışmada iletişim kavramı, daha çok toplumsal 
sistemin bir üyesi olan  bireyin kişiler arası ve iş yaşamında yer aldığı ekonomik örgütler içindeki rolünü 
gerçekleştirirken dahil olduğu kurumsal iletişim yönüyle ele alınacaktır.  

Ekonomik bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan işletmelerde belirlenen hedeflere ulaşmak için, 
kurumların örgütsel iletişimlerini etkin şekilde gerçekleştirmekleri gerekmektedir. Kurumsal iletişim 
kanallarının etkin kullanımının yanı sıra, çalışanların da yeterli iletişim bilgi ve becerilerine sahip olması 
gerekmektedir.  

2. Kurum İçi İletim ve Kurumlarda Etkin İletişimin Sağlanması  

Kurum içi iletişim, işletmenin misyon ve vizyonu doğrultusunda, kurumsal faaliyetleri gerçekleştirmek 
için organizasyon yapısı içinde yer alan alt birimlerle yöneticiler, çalışanların birbirleriyle çoğunlukla 
işin gereği olan formel (biçimsel) nitelikli bilgi ve düşünce alışverişine dayanan ve böylece iş 
organizasyonunu gerçekleştiren bir süreçtir (Hara, 2008, aktaran:Karsak, 2016:75). İşletmelerin 
kurumsal iletişimlerinin bulunmadığı, yetersiz veya başarısız  kaldığı bir ortamda, başarılı bir işletme 
performansından söz etmek tümüyle olanaksızdır (Özgen, 2017:14).  

İletişimin başarıyla gerçekleşmesinde iletişim öğelerinin ve iletişim kanallarının  bazı niteliklere sahip 
olması gerekmektedir. Kişiler arası ve örgütsel iletişimde  çalışanların bir takım iletişim becerilerine 
sahip olması ve iletişimi engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması veya olumsuz etkilerinin asgari 
düzeye indirilmesi, sosyal ve örgütsel iletişimin  etkinliğini arttıracaktır. İletişimde en uygun kanalının 
seçilmesi ve iletişim öğelerinin  işlevlerini tam olarak yerine getirmesi bu nedenle büyük önem 
taşımaktadır. 

2.1. İletişim Unsurları ve Etkili İletişim 

İletişim unsurlarının nitelikleri ve süreçteki işlevleri şunlardır (MEGEP,2007:4): 

✓ Kaynak (Gönderici): 

• Gönderici, karşı tarafa mesaj göndererek iletişim etkinliğini başlatan taraftır (kişi, grup, 
örgüt, kitle) 

• Etkin iletişimde en önemli sorumluluk göndericiye aittir, 

• Kaynağın uygunluğu (güvenilirliği, saygınlığı, uzmanlığı, statüsü vb.) iletişimin 
başarısında etkilidir. 

• Gönderici mesajı başarılı şekilde kodlayabilmelidir, 

• Bulunduğu statü ve oynadığı role uygun mesaj gönderiminde bulunmalıdır, 

• Göndereceği mesajı kodlarken, alıcının niteliklerini göz önüne alarak empati 
sağlamalıdır, 

• Mesajı, alıcının niteliklerine en uygun kanalla (sözlü, yazılı, görsel-işitsel)  
göndermesidir.  

✓ Alıcı (Hedef):  

Mesajın gönderildiği ve bu iletiyi alması istenen taraftır.(kişi, grup, örgüt, kitle vb.) Alıcı, tek veya bir 
çok kişiden, belirli veya belirsiz olabilir. Alıcı, kendisine gelen mesajın kod çözümünü gerçekleştirerek 
algılayan, anlamlandıran ve gerekiyorsa  geribildirimde bulunarak iletişimi çift yönlü hale getiren  ve 
iletişim etkinliğini tamamlayan iletişim öğesidir. 

İletişimin etkin şekilde gerçekleşmesi açısından alıcının sahip olması gereken özellikler ve süreçteki 
işlevleri şunlardır: (MEGEP,2007:6) 

• Alıcının gelen mesajı algılama engeli bulunmamalıdır. 
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• Alıcının mesaja ve iletişime açık olması gerekir. Mesaja ilgi duyulmaması, iletişim gerçekleşse 
de başarılı bir iletişim olmayacaktır. 

• Alıcı gelen mesaja geribildirimde bulunma yeteneği ve donanımına sahip olmalıdır. 

• Alıcı, bulunduğu konumun bilincinde olarak mesajı değerlendirmelidir. 

• Alıcı, iletişimde gönderici olabilme özelliğine sahip olmalıdır. 

Alıcının iletişimde aktif dinleyici olması, iletişimin başarısını etkiler. Bu nedenle iletişim ortamında aktif 
dinlemeyi  engelleyebilecek olan faktörlerin (gürültünün - iletişimi başarısızlığa uğratabilecek her şey) 
bulunmaması ve göndericiye karşı güven ve inancın tam olması gerekir. 

✓ Mesaj(İleti):  

İletişimde kaynağın gönderdiği ve alıcı için uyaran-uyarıcı olarak işlev gören sinyal ya da sinyaller 
bileşimidir.Kaynağın gönderdiği çeşitli içerikteki iletinin alıcı tarafından kod çözümünün yapılarak 
algılanmasıdır. Gönderenin alıcıyı etkilemek amacıyla ortak anlamlı simgelerle kodlayarak gönderdiği 
her türlü duygu, düşünce ve bilginin şifrelenmiş somut halidir. 

Mesaj bir konuşmada "duyulan", bir yazıda "okunan", jest ve mimik ise "görülen ve hissedilen" ve anlam 
yüklenebilen  her şeydir. İletişim kavramının tam merkezinde bulunan mesajın  taşıması gereken 
özelliklerden bazıları şunlardır (MEGEP,2007:5): 

• Mesaj anlaşılabilir olmalıdır. Algılanamayan  mesaj içeriği iletişimi başarısız kılar, 

• Mesaj açık olmalı ve gönderenin ne istediği net olarak ifade edilmelidir, 

• Mesajın gönderilmesinde uygun zamanlama yapılmalıdır, 

• Mesaj, yapısına ve alıcının özelliklerine en uygun araç ve kanalla gönderilmelidir,   

• Kaynak ile alıcı arasında doğrudan bir iletişim olmalı ve arada bir aktarım olmamalıdır, 

• Verilmek istenen mesaj içeriği ile, algılanan mesaj içeriği birbiriyle aynı olmalıdır, 

İletişimdeki temel öğelerin sahip olduğu nitelik ve  aktörlerin iletişim birikim ve becerileri iletişimi 
doğrudan etkileyen faktörlerdir. 

3. Metodoloji 

Araştırmadanın ana kitlesini Gördes Belediyesi çalışanları oluşturmaktadır. Tüm çalışanlara iletişim 
eğitimi verilmiş olup, çalışmaya ilişkin veri toplama anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcılardan eğitim öncesinde ve eğitim sonrasında bu anketleri cevaplamaları istenmiştir. Anket 
genel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özellikleri ve 
kurumiçi görevlerine ilişkin sorular sorulmuş, ikinci kısımda ise iletişim becerilerine ilişkin ölçek 
kullanılmıştır. Ayrıca eğitim sonrası anketinde eğitime ilişkin memnuniyetlerini ölçme sorusu da yer 
almaktadır.  

Katılımcıların İletişim becerilerini ölçmek amacıyla Korkut Owen ve Demirbaş-Çelik (2017) tarafından 
geliştirilen 25 maddelik ölçek kullanılmıştır. Ölçekte katılımcılardan, iletişim becerilerine yönelik olarak 
belirtilen ifadelere, 5’li Likert Ölçeği (1-hiçbir zaman 2-nadiren, 3-bazen, 4-sıklıkla, 5-her zaman) üzerine 
genelde gösterilen tepkilere göre değerlendirme yaparak işaretlemeleri istenmektedir. Söz konusu ölçek 
araştırmanın amacını gerçekleştirme konusunda etkin ve verimli olacağı düşüncesiyle tercih edilmiştir.  

4. Bulgular 

Ankette kullanılan ölçeğe yapılan güvenirlilik analizi sonucu Cronbach's Alpha katsayısı 0,915 çıkmıştır 
(Cronbach's Alpha katsayısı değerlendirmesi; 0,4-0,6 = orta düzey güvenilir,             0,6-0,8 = güvenilir 
düzey, 0,8 ve üstü = çok güvenilir düzey). Bu sonuç uygulanan anket ölçeğinin çok güvenilir olduğunu 
göstermektedir.  
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4.1. Demografik Değişkenlerin Frekansları 

➢ Yaş Dağılımı: 

  Frekans Yüzde 

18-28 yaş 9 8,7 
29-39 yaş 37 35,9 
40-50 yaş 36 35 

51-59 yaş 18 17,5 

59 ve üzeri 3 2,9 

Toplam 103 100 

 

 

Katılımcıların yaş dağılımı incelendiğinde 18-28 yaş aralığında 9 kişi, 29-39 yaş aralığında 37 kişi, 40-50 
yaş aralığında 36 kişi, 51-59 yaş aralığında 18 kişi ve 59 yaş ve üzeri 3 kişinin olduğu görülmektedir.   

➢ Cinsiyet Dağılımı: 

  Frekans Yüzde 

Kadın 5 4,9 
Erkek 98 95,1 
Toplam 103 100 

 

 

Toplamda 103 katılımcının 5’i kadın ve 98’i erkektir.  

➢ Medeni Durum: 
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  Frekans Yüzde 

Evli 79 76,7 

Bekar 24 23,3 

Toplam 103 100 

 

 

Katılımcıların %76,7’si evli ve %23,3’ü bekar olarak görülmektedir.  

➢ Eğitim Durumu 

  Frekans Yüzde 

İlkokul 47 45,6 

Ortaokul 11 10,7 
Lise 25 24,3 
Önlisans 9 8,7 
Lisans 11 10,7 
Toplam 103 100 

 

 

Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde %45,6’sının ilkokul, %10,7 ortaokul, %24,3’ünün lise 
mezunu olduğu, 9 katılımcının önlisans, 11 katılımcının ise lisans mezunu olduğu görülmektedir. 
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➢ Çalışılan Birim: 

  Frekans Yüzde 

Yazı İşleri Müdürlüğü 3 2,9 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 7 6,8 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 9 8,7 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 2 1,9 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2 1,9 

Fen İşleri Müdürlüğü 35 34 

Zabıta Müdürlüğü 5 4,9 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 33 32 

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 3 2,9 

Bası Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4 3,9 

Toplam 103 100 

 

 

Katılımcıların belediyede çalıştıkları birimlere bakıldığında, en yüksek katılımcıların %34 ile Fen İşleri 
Müdürlüğü ve %32 ile Temizlik İşleri Müdürlüğü olduğu gözlenmektedir.  
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➢ Kadro Durumu: 

  Frekans Yüzde 

Memur 12 11,7 

Sözleşmeli Personel 4 3,9 

İşçi 87 84,5 
Toplam 103 100 

 

Katılımcıların %84,5’i işçi, %11,7’si memur ve %3,9’u sözleşmeli personel olduğu anlaşılmaktadır.    

➢ Belediyede Çalışma Yılı: 

  Frekans Yüzde 

1 yıldan az 8 7,8 

1-6 45 43,7 

7-12 33 32 

13-18 11 10,7 

19-24 4 3,9 

25 ve üzeri 2 1,9 

Toplam 103 100 
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Katılımcıların belediyede çalıştığı yıllara baktığımızda, çoğunluğun 1-6 yıl arasında %43,7 ve 7-12 yıl 
arasında %32 olduğu görülmektedir.  

➢ Sahip Olduğu İşten Memnunluk Düzeyi: 

  N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 

Hata 

İŞTEN 
MEMNUNİYET 

103 3 5 3,835 0,92986 

Katılımcıların yaptıkları işten memnun olup olmama ile ilgili soruya verdiği yanıtlara göre, ortalamanın 
3,83 olduğu ve bunun da ortalamanın üzerinde olması nedeniyle çalışanların yaptıkları işten memnun 
oldukları değerlendirilebilir.  

➢ Alınan Eğitimden Memnunluk Düzeyi: 

  N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 

Hata 

EĞİTİM MEMNUNİYET 103 2 5 4,3204 0,67466 

Katılımcıların aldıkları eğitimden memnuniyetleri sorulduğunda ise, ortalamanın 4,32 hesaplanması ile 
eğitimden oldukça memnun oldukları değerlendirilebilir.   

➢ Eğitim Öncesi ve Sonrası Iletişim Becerileri Ortalamaları 

  N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 

Hata 

Eğitim Öncesi İletişim 
Becerileri 

103 2,08 5 4,0396 0,60312 

Eğitim Sonrası İletişim 
Becerileri 

103 2,92 5 4,2602 0,49771 

Eğitim öncesi iletişim becerileri ortalaması 4,0396 iken, eğitim sonrasında bu oran 4,2602’ye yükselmiş 
ve böylece katılımcıların iletişim becerilerinde bir artış olduğu gözlemlenmiştir. 

4.2. Hipotez Testi 

Katılımcıların eğitim verilmeden öncedeki iletişim becerileri ortalamaları ile eğitim verildikten sonraki 
iletişim becerileri ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Araştırma sorumuzu analiz etmek 
için öncelikle aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.  

H0= Verilen iletişim eğitiminin iletişim becerileri üzerine etkisi yoktur.  
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H1= Verilen iletişim eğitiminin iletişim becerileri üzerine etkisi vardır.  

Bunu hipotezi test etmek için, eğitim öncesi ve eğitim sonrası iletişim becerileri verileri üzerine ilişkili 
örneklem t-testi uygulanmıştır.  

  Ortalama N 
Standart 
Sapma 

Ortalamanın 
Standart Hatası 

Eğitim Öncesi İletişim 
Becerileri 

4,0396 103 0,60312 0,05943 

Eğitim Sonrası İletişim 
Becerileri 

4,2602 103 0,49771 0,04904 

 

Verilen eğitimin, belediye çalışanlarının iletişim becerileri üzerindeki ekişini değerlendirmek için ilişkili 
örneklemler t-testi yapılmıştır. İletişim becerileri ön testinden (M=4,0396, sd=0,60312) iletişim becerileri 
son testine (M=4,2602, sd=0,49771), iletişim becerileri ortalamalarında anlamlı bir artış gerçekleşmiştir.  

 

P değeri (0,00) yani 0,05’ten küçük olduğu için H0 red, H1 hipotezi kabul edilir. Böylelikle verilen 
eğitimin iletişim becerileri üzerine etkisi vardır ve aşağıdaki tablodan görüleceği üzere iletişim 
becerileri ortalamalarında artış görülmektedir. Eğitim öncesinde 4,0396 olan ortalama, eğitim 
sonrasında 4,2602 olarak hesaplanmıştır.  Bu sonuçtan yola çıkarak eğitimin amacına ulaştığı ve eğitim 
verilen katılımcıların iletişim becerileri arttığı söylenebilir.  

İletişim 
Becerileri 

N X̄ S sd t p 

Öntest 102 4,0396 0,60312 102 -4,484 ,000 

Sontest 102 4,2602 0,49771    

 

5.Sonuç 

Halk ile iç içe olan belediye gibi kurumlarda iletişim çok önemli bir süreçtir. Bu süreçte bu kurumlarda 
çalışan personellerin iletişim güçlerini arttırmak kurum içerisindeki performansında artmasına neden 
olacak bununla birlikte personelin vatandaşla ve iş arkadaşları ile doğru iletişim kurarak belediye 
hizmetlerindeki kaliteyi artırabileceklerdir.  

Çalışmamız da farklı yaş grupları ve farklı departmanlarda görev yapan 103 personel yer almıştır. 
Çalışmaya katılan çoğunluğun evil ve lise mezunu olduğu gözlemlenmiştir.  

Çalışmada ön ve son test uygulanarak verilen eğitim sonucundaki çıktılar ölçülmüştür. Buna göre 
verilen iletişim eğitimi ile çalışanların iletişim becerilerinin anlamlı olarak arttığı gözlemlenmiştir.  

Çalışmada H1 hipotezi kabul edilerek verilen eğitimin iletişim becerileri üzerine etkisi vardır sonucuna 
ulaşılmış yapılan eğitimin amacına ulaşmıştır.  
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BİLDİRİ NO 214: 2001-2008-2018 DÖNEMLERİNİN EKONOMİK OLAYLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI  

Hakan Aracı226; Uğur Bilgen227; Bahadır Aycan228 

Özet 

90’lı yıllardan 2001 yılına kadar geçen süreç; ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkları ile mücadele 
ettiği dönemdir. Bu dönemde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar çok zaman kaybetmeden ardından 
ekonomik krizleri getirmiştir. Özellikle 2000-2001 krizleri sonrasında ülkemizde yüz binlerce kişinin 
işsiz kalmasına binlerce iş yerinin de kapanmasına neden olmuştur.  

2001 yılı sonrası uygulanan sıkı para politikaları etkilerini göstermiş, makro ekonomik göstergelerde 
çok hızlı şekilde gelişmelerin olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmamızda 2001 dönemi ve sonrası kur ve 
enflasyon rakamlarının 2008 ve 2018 yılları için karşılaştırmalarına yer verilecektir. Önemli olan bu üç 
dönüm noktasından 2001 ulusal kriz, 2008 küresel kriz ve son önemlerde ABD ile yaşanan sorunların, 
kur ve enflasyon rakamlarına yansımaları değerlendirilecektir.  

Anahtar kelimeler: Kur, Enflasyon, Kriz 

Jel Kodlar: F31, P24, E3 

 

Comparing Economic Events of the Periods of 2001-2008-2018 

Abstract 

The process from the 90s to 2001; it is the period when our country struggles with the political and 
economic instability. The political instability experienced in this period brought economic crises without 
losing much time. Especially after 2000-2001 crises, hundreds of thousands of people in our country 
have left thousands of workplaces shut down. . 

The tight monetary policies implemented after 2001 showed the effects and there were rapid 
developments in macroeconomic indicators. In our study, the comparison of exchange rate and inflation 
figures after 2001 period for 2008 and 2018 will be included. What is important is the reflection of these 
three milestones on the national crisis of 2001, the global crisis in 2008 and the problems with the US on 
the recent importance on the exchange rate and inflation figures. 

Keywords: Exchange Rate, Inflation, Crisis  

JEL Classification: F31, P24, E3  

 

2001 Krizi Dönemi  

 90’lı yıllardan 2000 yılına kadar geçen süreçte Türkiye ekonomisi incelendiğinde bu dönem 
aralığında ülkenin makro ekonomik dengelerini yerinden oynatacak birçok süreç yaşanmıştır. Krizin 
temelini oluşturan bu süreçler gerek finansal gerek üretim gerekse siyasal sürecin optimal 
gerçekleştirilememesinden kaynaklanmaktadır. 1990’lu yılların başında talep miktarının çok artması 
özellikle 1993 yılında enflasyon rakamlarının artmasına tasarrufların ise azalmasına neden olmuştur 
(Şahin, 2016, s. 208). Kamu finansmanıdaki bozukluklar  enflasyon rakamlarını 1990 yılında %60,3’e 
1998 yılında ise %84,6’ya çıkarmıştr (Mangır, 2006). 1990’ lı yıllar küreselleşmenin etkisiyle ticaretlerin 
serbestleşmesi bu serbestleşme dinamiklerine uyumun sağlanamaması ve mali istikrarsızlıkların çok 
olduğu dönemdir (Kazgan, 2013, s. 197). Tablo 1 de Kesimsel Yıllık Büyüme Rakamları verilmiştir. 

Tablo1. Kesimsel Yıllık Büyüme Oranları (%) 

Yıllar Tarım Sanayi İnşaat Ticaret 

                                                        
226 Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF, hakan.araci@cbu.edu.tr  
227 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç MYO, ugur.bilgen @cbu.edu.tr  
228 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes MYO bahadir.aycan@cbu.edu.tr  
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1997 -2,3 10,4 5,0 11,7 

1998 8,4 2,0 0,7 1,4 

1999 -5,0 -5,0 -12,5 -6,3 

2000 4,1 5,6 5,8 11,6 

2001 -6,1 -7,5 -5,5 -9,4 

2002 7,1 9,4 -4,9 10,7 

2003 -2,5 7,8 -9,0 8,1 

Kaynak: (Kazgan, 2013) 

 Tablo 1 incelendiğinde; sektörlerin dönemler itibari ile dalgalanmaların olduğunu bu 
dalgalanmalarında çok sert olduğu gözlenmektedir. Örneğin 1997 yılından 1998 yılına geçildiğinde 
tarım sektöründe %8,4 büyüdüğünü ancak 1999 yılında ise 1998 yılına göre %5 oranında küçüldüğü 
gözlenmektedir. Diğer sektörlerde de aynı durumlar gözlenmektedir. 2000 ve 2001 yılları 
karşılaştırıldığında krizin etkilerinin daha çok hissedildiği 2001 yılında tüm sektörlerde ülke 
küçülmüştür. İnşaat sektöründe küçülme ise devam eden yıllarda da bu durumuna devam etmiştir.  

Tablo 2 de 2001 krizinin giderek derinleştiğini gösteren sanayi üretim değerleri verilmiştir (Parasız, 
2003, s. 602-603). 

 

Tablo2. Sanayi Üretim Değişim(%) 

Değişkenler 1999 2000 2001 

İmalat Sanayi -4,2 6,5 -9,5 

Gıda -0,4 3,7 -1,5 

Tekstil -7,1 10,0 -5,3 

Petrol Ürünleri -4,0 -11,4 6,0 

Makine Teçhizat -11,1 6,7 -20,5 

Taşıt Araçları -18,6 47,8 -45,2 

Kaynak: (Parasız, 2003) 

 2001 yılı sütunu incelendiğine eksi işaretin ne kadar çok kullanıldığı görülmektedir. Bu 
dönemde krizi çok acı şekilde yaşayan ülkemiz özellikle makine teçhizat ve taşıt araçları üretiminin çok 
fazla küçüldüğü tabloya bakıldığında hemen fark edilen rakamlardır. 2000 yılı biraz daha ılıman geçse 
de 1999 ve 2001 yıllarında ekonomik göstergelerinde genellikle küçülmelerin olduğu gözlemlenmiştir.  

 2001 krizi öncesi iyi incelendiğinde, geçmişinde yaşadığı makro ekonomik dengesizlikler 
yaşanan krizin şiddetini arttırmıştır. Devlet iç ve dış borçlarının artması, enflasyon yani fiyat istikrarı 
mücadelesinde güven ortamının sağlanamaması, işsizlik, yaşanan depremler ve son olarak siyasi 
istikrarsızlık bu dönemde krizinin şiddet seviyesini arttırmıştır.  

Tablo 3. Makro Ekonomik Götergeler 

Yıllar Nüfus 
Bin Kişi 

Büyme Hızı (%) Kişi Başına Milli Gelir 
$ 

Yıl  Sonu Kur İthalat 
Milyon $ 

İhracat 
Milyon $ 

1999 63.364 -3,4 4003 0,540 45.922 26.261 
2000 64.269 6,6 4229 0,672 54.503 27.775 
2001 65.166 -6,0 3084 1,44 41.399 31.334 
2002 66.003 6,4 3.581 1,635 51.554 36.069 
2003 66.795 5,6 4.698 1,396 69.340 47.253 

Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu) (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) 

 Tablo 3’deki veriler incelendiğinde: 

• 2000 yılından 2001 yılı sonrasına kurlardaki artış %114,285 

• 2000 yılından 2001 yılına ekonomik küçülme %190 

• 2000 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %51 
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• 2001 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 75 

• 1999 yılı hariç son 5 yılın en düşük ithalat rakamları 

• 2001 yılında kişi başına düşen milli gelir bir önceki yıla göre %27 oranında azalmıştır. 

• 1999 yılından 2003 yılına nüfus sürekli olarak artmıştır.  

• 2001 yılında ekonomik büyüme negatif bir önceki yıla göre ekonomi küçülmüştür. 

2008 Küresel Ekonomik Krizi 

 Amerika’daki ekonomik durgunluğu çözmek için uygulamaya konan Mortgage kredi sistemi 
sonucu ortaya çıkan 2008 Küresel Ekonomik krizi Amerika ile birlikte birçok ülkeyi olumsuz etkilediği 
için krizin niteliği ulusallıktan sıyrılarak küresel bir hal almıştır.  

 Amerika’da Mortgage (İpoteğe Dayalı Satım Sözleşmesi) kredilerinin verilmesindeki amaç 
inşaat sektörünü canlandırılması bununla birlikte birçok alt sektör dinamiğinin hareketleneceği 
düşünülmekteydi. Çünkü inşaat sektörü genellikle ülkelerin lokomotif sektörü olarak görev 
yapmaktadır. Bu amaçla Amerika’da vatandaşların ev alabilmeleri için verilen kredilerin geri 
ödenememesi sonucu patlak veren kriz önce Amerika’yı daha sonra da bu krediler ile birlikte çıkartılan 
değerli kağıtları alan diğer ülkelerin firmaları ve finans kurumları krizi derinden yaşamışlardır. Bu 
süreçte Türkiye Amerika’nın Mortgage sistemine bağlı çıkartılan değerli kağıtlara talep etmemesi 
sonucu krizin boyutunu azaltmış hatta kriz bu dönemde Türkiye’yi teğet geçmiştir. Ancak Avrupa ve 
Dünyanın kriz yaşaması ve likidite sıkıntısı çekmesi Türkiye’nin bu dönemdeki ihracat rakamlarını 
etkilemiş bununla birlikte ihracata dayalı firmalar da olumsuz süreçler yaşamıştır. Tablo 4 de bu 
dönemdeki makroekonomik göstergelere etkileri verilmiştir.  

 

Tablo 4. Makro Ekonomik Göstergelerle Küresel Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri  

 2008 2009 2010 

GSYH(milyar Dolar) 741,8 617,8 735,8 

GSYH Büyüme Oranı (%) 0,7 -4,7 9,2 

Sanayi Üretim Endeksi (2010=100) 98,3 88,6 100 

Cari Açık (Milyar Dolar) -40,2 -12,0 -45,3 

Enflasyon Oranı (TÜFE) 10,1 6,5 6,4 

İşsizlik Oranı%(yıllık ortalama) 10,0 13,1 11,1 

Yıl sonu dolar satış kuru 1,5196 1,5130 1,5535 

Kaynak: (Şahin, 2016, s. 280)  

 Tablo 4 ‘de 2008,2009 ve 2010 yıllarının makro ekonomik göstergelere yer verilmiştir. Bu verilere 
göre Yurt içi hasılanın 2008 yılından sonra düştüğü, ekonomik büyümenin ise negatif seyir izlediği 
gözlemlenmiştir. Sanayi üretim endeksinde 2010 yılı sabit alındığında 2010 yılına göre Türkiye’nin 
üretim 2008 ve 2009 yıllarında düşüş seyrine girmiştir. Enflasyon oranlarında ise kriz dönemi 
sonrasında tek haneli rakamlara düşülmüştür. Dolar kurunda ise çok sert dalgalanmalar 
gözlemlenmemiştir.  

 2008 krizinde Avrupa ve Dünyada ki ülkelerin bu krizden derinden etkilenmesi sonucunda bu 
ülkelerde harcamaların kısılması, ithalat yaptıkları ülkeleri olumsuz şekilde etkilemiştir. Bu süreçten 
Türkiye’de payını almıştır.  

 Tablo 5’de 2008 öncesi ve sonrası dönemdeki göstergelerin kıyaslamanın yer aldığı tablodur.  
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Tablo 5. Makro Ekonomik Götergeler 

Yıllar Nüfus 
Bin Kişi 

Büyme Hızı (%) Kişi Başına Milli Gelir 
$ 

Yıl  Sonu Kur İthalat 
Milyon $ 

İhracat 
Milyon $ 

2006 69.295 7,1 7906 1,413 139.576 85.535 
2007 70.158 5,0 9656 1,165 170.063 107.272 
2008 71.052 0,8 10.931 1,512 201.964 132.028 
2009 72.039 -4,7 8.980 1,506 140.929 102.143 
2010 73.142 8,5 10.560 1,546 185.544 113.883 

Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu) (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) 

• 2006 yılına göre 2008 yılında kur artış oranı yaklaşık %7 olmuştur. 2008 krizinden sonraki 
dönemde ise kurlarda %0,3 azalma  görülmüştür. 

• İhracat: 2009 yılında 2008 yılına göre %22 azalmıştır. Aynı dönemde %30 azalmıştır.  

• Büyüme oranları 2007 yılından 2010 yılına kadar düşüş trendine girmiştir.  

• İhracatın ithalatı karşılama oranı 2007 yılında %63 

2008 yılında %65,4 ve 2009 yılında %72,5 olarak gerçekleşmiştir.  

2008 krizinden sonra dünya ekonomileri incelendiğinde takip eden yılda dünya ekonomisi %12 
oranında daralmıştır (Şense, Öniş, & Bakır, 2013, s. 75). 

 2018 Yılı 

 2018 yılı özellikle kurlardaki dalgalanmaların makro ekonomik göstergelere etkisinin 
inceleneceği dönem olmuştur. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki kurlardaki hızlı yükselişler 
fiyat istikrarını olumsuz etkileyerek piyasalarda bir maliyet enflasyonu oluşturmuş ve ürün fiyatları 
genel olarak artmıştır. 

Tablo 6’da Türkiye’nin makro ekonomik göstergeleri tablo şeklinde verilmiştir. 2018 yılındaki rakamlar 
tahmini olarak ele alınmıştır.   

Tablo 6. Makro Ekonomik Göstergeler 

Yıllar Nüfus Bin 
Kişi 

Büyme Hızı 
(%) 

Kişi Başına Milli 
Gelir$ 

Yıl  Sonu 
Kur 

İthalat Milyon 
$ 

2016 79.278 3,2 10.883 3,532 198.618 
2017 80.313 7,4 10.602 3,810 233.801 
2018 80.893 5,5* 11.409 5,45 237.000* 

Kaynak: (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) (Türkiye İstatistik Kurumu) 

• 2017 yılına göre güncel kurlardaki artış oranı %43’lük bir artış gerçekleşmiştir.  

• İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında tahmini değer %71, 2017 yılında ise bu rakamlar 
%67,1’dir.  

• Kişi başına düşen milli gelir ise orta gelir tuzağında devam etmektedir.  

 

Tablo 7. 1999-2018 Yılları Arasında Enflasyon ve Kurlar  
 

1999 2000 2001 2007 2008 2009 2016 2017 2018* 

Enflasyon  68,79 39,03 68,53 8,39 10,06 6,53 8,53 11,92 24 
Değişim % 

 
-43 %75 

 
%19 -%35 

 
%39 %101 

Kurlar 0,540 0,672 1,44 1,165 1,512 1,506 3,532 3,810 5,45 
Değişim % 

 
%24 %114 

 
%29 -%0,39 

 
%7,8 %43 

Kaynak: (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) 

 Tablo 7’de 2001 krizi yaşandığında enflasyon oranı %68 ve kurlardaki değişim ise %114 
oranında artmıştır. 2008 yılında yaşanan kriz ile birlikte Türkiye’de enflasyon oranları %10,06 
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Kurlardaki artış ise %29 oranında artmıştır. 2018 yılında ise beklenen değerlere göre enflasyon oranları 
%101 oranında artmış kurdaki değişme ise 2017’ye göre %43 oranında artması beklenmektedir.  

Sonuç 

 2001 krizi ülkemizin yaşadığı en ağır krizlerden birisidir, ülke ekonomisinin makro 
değişkenlerdeki değişmelere müdahale edememesi ya da başarılı olmaması sonucunda 2001 krizi 
patlak vermiştir. Rakamlar incelendiğinde ise gerçekten çok sert küçülmeler ve fiyat istikrarında 
bozulmalar görülmektedir.  

 2008 krizi Amerika kaynaklı çıkan bir krizdir. Krizi çıkaran Amerika olduğu gibi krizi yine 
çözen Amerika olmuştur, piyasaya yaklaşık 1 Trilyon dolar sürerek kendi ekonomisini rahatlatmış fakat 
mortgage kaynaklı çıkan değerli kâğıtları alan diğer ülke yatırımcı kuruluşları krizden derinden 
etkilenmiştir. Bu süreçte Türkiye’nin ilgili değerli kâğıtları almaması ülkenin bu dönemdeki 
makroekonomik değişkenleri diğer dönemlere göre daha az etkilemiştir.  

2018 yılı,  kurlar hızlı bir artış seyrinde, piyasalar endişeli bir pozisyon almıştır ancak uygulanan 
politikalar ile yılsonuna yaklaşıldıkça istikrar tekrardan sağlanmaya başlanmıştır. Bu süreçte kurların 
yükselişi maliyet enflasyonuna yol açarak ülkedeki fiyatlar genel seviyesini arttırmıştır. Bu süreçten 
çıkmak için uygulanan politikalar ise;  Birinci yol faizler arttırılır kur baskılanır, düşen kur maliyetlerin 
azalmasına dolaylı olarak da enflasyonun düşmesine neden olur. Ya da uygulanacak maliye 
politikaları, sıkı maliye ve para politikaları ve bunların yanında enflasyon oranlarını düşürecek 
indirimler,  Yapılan ithalatta euro ve dolar harici para kullanmak bu sürecin aşılmasında önemli 
etkendir. 

 

Kaynakça 

Kazgan, G. (2013). Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2009). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. 

Mangır, F. (2006). FİNANSAL DEREGÜLASYONUN (1989–2001) TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE 
ETKİLERİ: KASIM 2000 VE ŞUBAT 2001 KRİZLERİ. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi(16), 459-472. 

Parasız, İ. (2003). Türkiye Ekonomisi. Bursa: Ezgi Kitapevi. 

Şahin, H. (2016). Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişimi- Bugünkü Durumu (16 b.). Bursa: Ezgi Kitapevi 
Yayınları. 

Şense, F., Öniş, Z., & Bakır, C. (2013). Ülke Deneyimleri Işığında Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen. 
İstanbul: İletişim Yayınları. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (tarih yok). 12 10, 2018 tarihinde 
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Doviz+Ku
rlari adresinden alındı 

Türkiye İstatistik Kurumu. (tarih yok). Ankara. 12 10, 2018 tarihinde 
http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=xnx2cjzNqsTnBWNzb6vS7MBsnbk0dN72W6zL1vnWNP
6FqGS4T18Z!-1453543084 adresinden alındı 

 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

644 

  

BİLDİRİ NO 215: ADVANCED TECHNOLOGY AND SOCIAL IMPACTS 
CONCERNING THE INTERNATIONAL ECONOMIC SYSTEM 

Hakkı ÇİFTÇİ229 

Abstract 

The world is experiencing an acceleration with transformations that can be considered radical in every field with 
advanced technology forming the international economic system. In this context, it is witnessed that the world 
economies have entered into a process of structure or articulation, which has fused into each other in terms of both 
resource costs and efficiency and profitability, rather than a simple bond of mutual dependence and dependence. 
Having more innovative and technological countries in the economy, in turn, creates more competitive, developed, 
and sustainable economy. New technology adoption drives business growth, new job creation and augmentation 
of existing jobs, provided. Countries must have an economic climate that promotes innovative firms and 
determining the characteristics of innovative firms can provide better policies for innovation. The aim of this study 
is to determine the characteristics of innovative firms in world. 

Keywords:Enformatic technologies, Innovation, Advanced technology and Advanced technological effects 

Jel Codes: O31, L25 

 

1. Introduction 

Innovative technological companies with high added value that typically transform new ideas into new 
products or cultivate production processes do many things different than their rivals. Innovative 
technological companies with high added value(Bayarçelik, E.B., Taşel, F. (2012). Basically are efficient 
in using resources, able to optimize cost-quality level, offering better products, and more competitive. 
the adoption of new technologies and therefore impede business growth narrowly focusing on 
automation-based labour cost savings, productivite an augmentation strategy takes into account the 
broader horizon of value-creating activities that can be accomplished by human workers, often in 
complement to technology, technology design, auditing, planned, organized and cordinated 
programming highlights the growing demand for various forms of technology competency identified 
by employers surveyed(Palangkaraya, A., Stierwald, A., Webster, E., Jensen, P.H. (2010).  

At the same time high value-added inavotive technological firms both gain more revenue and grow 
faster with efficient use of resources. The economic success of the countries in international and national 
areas is evaluated by considering the efficiency, competitiveness and efficiency in the production of 
information and technology intensive services.  In this context, the growth brings technological growth 
together with technological growth, and this spiral is closely linked. It is evident that the dependent 
economies, especially ours, will enter a more uncertain, more contradictory and highly finite process of 
change in the coming period due to internal dynamics on one side and external dynamics on the other. 

 2. TECHNOLOGY CONCEPT AND MAIN TYPES OF TECHNOLOGY 

Technology; Methods used in production. Produce useful products and design new products. It is also 
a whole or inexpensive and quality production of existing goods production, process and technique. 
Using the means of production to improve the environment of man. These are methods. Using all 
production factors, all physical social and social processes.Arrangements; Production or production of 
new goods and services, methods and methods of management Practical technical information for 
problem solving It is a concept with an innovative and creative impression(Bresser, P., L. Carlos, J. M. 
Maravall and A. Przeworskı (1993).  

In this context, the growth brings technological growth together with technological growth, and this 
spiral is closely linked. As seen, technological developments change the production and labor process, 
management and work relations in one way or another in almost every part of the world(Palangkaraya, 
A., Stierwald, A., Webster, E., Jensen, P.H. (2010). 
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The process developed as a result of the application of the obtained techniques to production,method 
and knowledge. All of these definitions are similar.Technology in general, emphasize the importance 
of information It is possible to define as:Technology, product and process knowledge to meet human 
needs installation of the application. 

2.1. Types of Technology 

Technology have many ways of achieving technological process. . Accelerated technology adoption: 
Sharply increasing importance of skills such as technology design and programming highlights the 
growing demand for various forms of technology competency identified by employers surveyed Simply 
they can make technological changes in their production process both in inputs and outputs sides. 
Innovative technological companies with high added value process could take place in many other ways 
such as in process of product, in marketing process, or in producing products or services; skills gaps—
both among workers and among an organization’s senior leadership—may significantly hamper new 
technology adoption and therefore business growth(Boskin,M.J. ve L.J.Lau(1992),.  

Drivers of change: Four specific technological advances—ubiquitous high-speed mobile internet; 
artificial intelligence; widespread adoption of big data analytics. For the economic development and 
Technology Capabilities are the technology objects that are available for use within the enterprise. 
Having more innovative and technological countries in the economy, in turn, creates more competitive, 
developed, and sustainable economy. These technologies fall into the following categories:Current 
Asset (e.g. inventory), Fixed Asset (Value adding for a long term , Temporary Technology 
Capabilities (Rental or contract based access to technology capabilities), Consumable Technology (pens, 
staples, paper, etc) (Boskin,M.J. ve L.J.Lau(1992). 

2.2. Technological Innovative  

Work in Progress forms another use of technology: New Product Development (prototypes, 
components, test equipment, etc), Consumable / Raw Materials, Production (the elements that go into 
products); All of these types represent different types of technology objects and their states. These types 
apply to all technology areas '/ domains. The things necessary to carry out work activities. 

Technology-related and non-cognitive soft skills are becoming increasingly more important in tandem, 
and there are significant opportunities for innovative and creative multistakeholder partnerships of 
governments, industry employers, education providers and others to experiment and invest in new 
types of education and training provision that will be most useful to individuals in this new labour 
market context. the trends that are set to positively and negatively impact business growth, the 
technologies that are likely to play a part in that expansion, the rationale and barriers related to this 
technology expansion, employers’ preferred ecosystem for support, and the workforce shifts that will 
be needed to effect those changes(Ranıs, G. And S. A. Mahmood (1992). 

2.3. Technological effects 

Technology has permeated every industry and created a new world. There are many areas that have 
been greatly influenced by the use of technology. A lot of enhancement and productivity has been 
realized as a result. Though there are many views, both negative and positive, about technology, the 
bottom line is the impact it has had on many growing industries. It is necessary to predict how new 
materials, new professions and microelectronics, which are the basis of today's technology, can affect or 
guide society. 
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Referances: https://techeyetech.com/types-of-technology/ 

In recent years, information and communication technologies have intensified in many industrialized 
countries. ın this way, it has assumed important functions for international competition has been 
started(fagerberg,j.(1997). this increased spread and use of information and communication 
technologies, production and distribution of goods and services in all sectors of economy, distribution 
and has caused significant changes in usage and similar fields. 

3. TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS IN THE WORLD 

Primitive Religions and Primitive Political Economy, where hunting and gathering are dominant, and 
wealth, wealth and wealth are organized as tribes and clans dominated by non-livelihood economics; 
The Fourth Wave of Globalization: Individual Intelligence, Subjektivism, Positivist Imputer Method, 
Electronic Information, Communication and Information Technology Modern Ideologies and Until the 
Postmodern Political. 

However, rapid technological developments in which developing countries cannot remain indifferent 
in order to create added value and maintain their competitive advantages have led to a drastic change 
in production systems. Based on value economies instead of volume economies; The application of 
methods based on science and advanced technology to the production processes transforms the 
structures of social classes as well as the distribution of resources and usage of countries, as well as the 
principles of distribution, distribution, consumption, investment and saving. new formations in the 
production system and organization and business organization. labor-capital relations. monetary-credit 
mechanisms. market structure and forms of competition and the role of the state and relations with the 
world economy. this shows that the process of change takes a very large area. Developments in the field 
of science and technology form the basis of a new and advanced transition to social transformation and 
prepare the objective conditions of a new society structure that is called the “information society  
Developments in science and technology are not just production systems. it changes the institutional 
structures, social relations and political systems that constitute a social order. The basis of all these 
changes is the new form of technology and new informatics technology. In this context, to assess new 
technology-based knowledge in economic activity in World in this study, advanced technologies, new 
countries, markets and a post-modern political harmony as long as economic where the target 
containing them for strategies, opportunities and challenges will be submitted to an approach by 
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considering. There is a very rapid change in the world. The world of the future will be completely 
different. This change is not only in science and technology, computer, electronics, biochemistry; it will 
appear in the economy, in every part of social life, in culture and most importantly in minds. Countries 
should be able to reach the most distinctive characteristics of our age, with advances in science and 
technology that are integrated with each other and supporting each other in order to make the opening 
of the economy more useful. We cannot understand society, development and change without 
understanding science and technology in accordance with the requirements of the age, and in time and 
on time, and we cannot understand the socio-economic policies focused on cultural life, prosperity and 
quality of life. 

Political and macroeconomic stability, market the institutionalization of the economy and the 
improvement of physical and social infrastructure. the technology requirements of the firms with the 
framework conditions necessary for the activities and other public-private networks prevalence of 
financial resources such as establishment of relations, risk breakthrough capital to gain 
institutionalization in the company management. the lack of recovery reduced productivity 
Biotechnology and genetics as well as coming serious activity in areas expected to mark the period. In 
summary, the available resources at the national level in world economy long-term healthy economic 
growth distant long-term development taking into account the requirements of the transition to the 
knowledge economy The strategy is very important to create and implement(Hatzichronoglou, T. 
(1997). 

The Top 10 Countries Harnessing Information Technology (2016 rank outof 139 economies) 

Networked Readiness Index 2016 Global Rank 

Singapore 1 

Finland 2 

Sweden 3 

Norway 4 

United States 5 

Netherland 6 

Switzerland 7 

United Kingdom 8 

Luxembourg 9 

Japan 10 

Referances: https://www.weforum.org/agenda/2016/07/countries-best-prepared-for-the-new-
digital-economy/ 

A strong performance in one pillar cannot make up for a weak performance in another. For instance, 
investing in technology without investing in digital skills will not yield meaningful productivity gains. 
In order to increase competitiveness, no area can be neglected.  

These are the 10 countries that the 2016 Index found to be best placed to make the most of the new 
world. Singapore is at number one. The ranking is, to a large extent, the result of strong government 
commitment to the digital agenda. Gains from information technology are widely shared in Singapore, 
and it makes excellent use of digital technologies to provide access to basic and government services, 
and ensure that schools are connected. Finland ranks at number two. The country has extremely good 
access to the latest technologies as well as venture capital, and its businesses are highly connected. 
Norway moves up to fourth place ahead of the United States, which has also risen this year. The US 
stands out in terms of its extremely favourable business and innovation environment, which has led to 
one of the most agile and digitized business sectors in the world.The United Kingdom stays at number 
eight. Perceived venture capital availability and UK government procurement of advanced technologies 
have impMain movers(Klaus Schwab, 2018). 

4. CONCLUSIONS 

Information about micro-electronics, also known as informatics technology, money, capital, production 
and goods to the extent of the world internationalization with a faster distribution effect. process has 
brought the phenomenon of globalization to the agenda(Alesına, A. D. And L. Rodrıck (1994). Thus, the 
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name of the world's new fortune-creating system is changed and globalization or globalization is called. 
It was initiated The globalization, which started with the impact of new technological developments, is 
fully in place. delocalization is due to the realization of the phenomenon(Amable,B. ve 
B.Verspagen(1995). And for that. In addition, it is of great importance to transfer both the production 
and some of the service textures to the developing economies in the new sharing system. Because this 
is the meaning of delocalization (Carisson, B. ve S.Jacobson(1993). 

Today, technology emerges as an integrative factor in economies and leaves the world to face new 
phenomena. These cases are globalization and blocking (Cohen, B., (2008). We tried to determine the 
characteristics of techological effects in economy to more knowledge-based and technologic innovative 
characteristic in this study. Since innovation plays an important role on firm performance, economic 
growth and development, and sustainability, determining the characteristics of innovative firms and 
promoting firms to be more innovative through public policies would improve the well-being of a 
nation as a whole. In social services, within the framework of the social state principle, public 
investments should be given importance to education and health sectors, regional development 
differences and traditional public services. connections, drinking water, sewage and a clean 
environment should be prioritized for investments in refining, regular city pattern formation should be 
encouraged. In the new world order, the integration of economies into the world economy, increasing 
the foreign market share, providing technology and outsourcing is an important function of the foreign 
capital inflowing environment, an advanced technology that will make the opening out useful, 
increasing the environmental awareness and removing the informal technology benefit the economy. 
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BİLDİRİ NO 219: EKONOMİK ANLAMDA AVRUPACILIK, AVRASYACILIK, 
TÜRK BİRLİĞİ VE TURANCILIK KAVRAMLARININ GELİŞİMİ VE GELECEK 

UFUKLARI 
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER230 

Özet: Avrasyacılık 1920'lerde Rus toplumun kökeni siyasi bir harekettir. Çünkü Çarlık Rusya’sında 
büyük Alman, Slav ve diğer etnik nüfus söz konusuydu. Turancılık, ise Pan-Germenizm ve Pan-
Slavizm’in Macaristanda çok tehlikeli olarak artan etkisi karşısında Macarlar tarafından 19. yüzyılda 
doğdu. Siyasi Turancılık ortak atalı Türkler, Moğollar, Japonlar gibi Kafkaslar, İç ve Orta Asya halkları 
ile Macar kültürel yakınlığının önemini vurgulandı. Daha yakın işbirliği ve onlarla siyasi ve ekonomik 
bir ittifak, bir güvence ve ortak çıkarlarını ileriye ve Almanya, Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Rusya 
gibi Batılı güçlerin politikaları oluşturduğu yakın tehditlere karşı bir araç olarak gündeme geldi. Pan-
Türkizm ise tüm Türkçe konuşan insanların, siyasi, kültürel ve etnik birlik fikrini tanımlamak için 
kullanılır. Türkçülük Turancılık ile yakından ilgili olmakla beraber Türkçülük sadece Türk halkları için 
geçerli daha genel bir terimdir. Bu makale söz konusu üç kavramın tarih içindeki gelişimlerini ve 
gelecek ufuklarını ekonomik bakış açısından değerlendirmeye çalışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Turancılık, Türk Birliği, Avrasyacılık, Ekonomik Birlik 

Abstract: Eurasianism is a political movement that has its origins in the Russian community in the 1920s. 
Turanism was born in the 19th century, in response to the growing influence of Pan-Germanism and 
Pan-Slavism, seen by Hungarians as very dangerous to the state and nation of Hungary, because the 
country had large ethnic German and Slavic populations. Political Turanism accentuated the 
importance of common ancestry and cultural affinity of the Hungarians with the peoples of the 
Caucasus, Inner and Central Asia, like the Turks, Mongols, Japans etc., and called for closer 
collaboration and political alliance with them, as a means of securing and furthering shared interests, 
and to counter the imminent threats posed by the policies of Western powers like Germany, the British 
Empire, France and Russia. Pan-Turkism is used to describe the idea of political, cultural and ethnic 
unity of all Turkic-speaking people. Turanism is a closely related movement but a more general term 
than Turkism, since Turkism applies only to the Turkic peoples. This paper will try to assess the 
economic outlook of the history and future horizons of theese three terms.  

Keywords: Turanizm, Turkish Union, Eurasianizm, Economic Unions 

17.yy sonlarından 19.yy’ın başlarına kadarki dönemde Avrupa’nın materyalist felsefesi ve sömürü 
düzeni dünyanın dört bir yanındaki materyalleri o devirdeki Avrupa’nın başkentlerinde toplamaya 
başlamıştı. İngilizler Kuzey Amerika’dan Avustralya’ya, Hindistan’a kadar bir sömürü bölgesini; 
Fransızlar Kanada ve Afrika’nın bir bölümünü; İtalyanlar Trablusgarp ve Cezayir’i; Portekizliler ve 
İspanyollar Güney Amerika’yı gerek köle olarak iş gücü gerekse doğal kaynakları ve madenleri 
açısından sömürmeye başlamıştı. 

Rusya, Altın Ordu ve Timur hanedanlığının yıkılmasından sonra Türkistan ve Sibirya’nın kaynaklarını 
sömürmeye başlamıştı. 

Bu devirde Almanya ve Avusturya kıta Avrupa’sına sıkışmış olmakla birlikte Osmanlıdan boşalan 
coğrafyaya yayılmaya çalışmış bu esnada da Rusya ile çıkarları çakışmaya başlamıştı. Bu coğrafyaya 
İngiliz, Fransız ve İtalyanların da göz dikmesiyle dünya sömürü düzeninin ilk çatışmaları başlamıştı.  

                                                        
230 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, E-Mail: kutluk@istanbul.edu.tr  
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Harita 1: 1800 yılında Dünya Sömürgeler Haritası 

İtalya ve Almanya’nın sanayileşmesiyle beraber kaynak ihtiyacını temin edeceği sömürgeleşmesini 
tamamlayamamıştır. Bu kaynak ihtiyacı ile birlikte yeni sömürge arayışları baş göstermiş durumdaydı. 

Osmanlı sanayileşmesini tamamlayamamış; hükmettiği geniş coğrafyayı sömürgeci devletlere teslim 
etmekle beraber hala elinde geniş bir coğrafya tutmakta fakat bu coğrafyadaki kaynakları işlete 
bilmekten çok uzak bir durumdaydı. Avrupa’da Fransız devrimi sonrasında gelişen milliyetçilik 
akımları gerek Osmanlıyı parçalamakta gerekse eski Osmanlı coğrafyasında yeni haritaların oluşmasına 
sebebiyet vermekteydi. Bu esnada İngiliz, Fransız, Rus ve Alman espiyonaj faaliyetleri Osmanlı 
coğrafyasında cirit atmaktaydı. 

Söz konusu tarihlerde dünya Avrupa Birliği düşüncesinden çok uzaktaydı. Avrupa ülkeleri 
sömürgelerini geliştirme yarışındaydı. Rusya Panslavizm’i körükleyerek Orta Asya ve Sibirya bölgesini 
sömürmesinin yanı sıra Balkan coğrafyasını yönetme gayreti içinde düşmüştü ve Avrupa’yla çıkar 
çalışması giderek derinleşmekteydi. 

 

Harita 2: 1914 yılında Dünya Sömürgeler Haritası 

 

Japonya bu dönemde sanayileşmesini tamamlayarak kaynak ve sömürge arayışlarına yeni yeni 
başlamıştı bu Japonya’yı zaman içinde Çin ve Kore’yi işgale ve Rus-Japon savaşlarına sürükleyecekti. 

Dünyadaki ana fikir hareketleri sömürgecilik ve milliyetçilik rüzgârıydı. Osmanlı bu dönemde 
alternatif olarak Panislamizm’i denemekle beraber Avrupa çoktan Rönesans’ını tamamlamış ve din 
kaynaklı ideolojileri bir daha dönmemek üzere çoktan terk etmiş durumdaydı. 

Özetle 19. yy’ın sonlarında ve 20.yy’ın başlarında Avrasyacılık ve Avrupacılık birer ütopyadan ibaretti. 
Tam da bu devirde Avusturya’dan bağımsız olmaya başlayan Macaristan da bu yeni dengelerde yerini 
almaya başladı. Din birlikteliği Macaristan’a da yetmemeye başlamıştı. Macarlar gerek dil ailesi gerekse 
Irki olarak kendilerini diğer Avrupalılardan farklı hissetmekteydi. Dil ailesi Latin veya Hint Avrupa dil 
ailesinden değildi. Dini taassup bir kenara bırakılacak olursa milliyetçilik akımları içinde de 
Avrupalılara benzememekteydi. 
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Macarlar o zamanki dil ve ırk kuramları açısından, hiçbir Avrupa halkıyla akraba olmadıklarını 
anladıkları zaman, kökenlerini araştırmaya koyuldular. Araştırmalar onları Turan halkları ile akraba 
oldukları görüşüne götürdü. Sayısız dil teorisinin ardından Macarcanın Fin-Ugor dil ailesine mi yoksa 
Türklerin konuştuğu Ural-Altay dil ailesine mi dâhil olduğu tartışmasına gelinmişti(Oğuz 2005). 
Tartışmayı 1869’da yazdığı bir makale ile başlatan ünlü Türkolog Armin Vambery idi. Vambery’nin 
başını çektiği grup, Macarcanın Türkçeye yakın olduğunu dolayısıyla Macarların Türk olduğunu ileri 
sürmekteydi. Buna karşılık Jozsef Budenz’in başını çektiği grup, Macarcanın Fin-Ugor kökenli 
olduğunu savunuyordu. Bu iki grup arasındaki mücadele o kadar ateşliydi ki bu tartışmalar daha 
sonraları Ugor-Türk Savaşı olarak anılacaktır (Doğan 2007). Neticede XIX. yüzyılın sonlarına kadar dil 
üzerinden yapılan tartışmalar sonuçsuz kaldı. Bugüne kadar bu mesele tam olarak çözülemese de dil 
tartışmalarının ima ettiği husus, Macarların bahsedilen iki dil grubundan hangisine mensup olursa 
olsun Turanî bir halk olduğuydu. Üstelik tartışmalar bu yargıyı iyice perçinlenmekteydi. Yani Macarlar 
şu anki yerleşim yerleri olan Macaristan’a geldikleri zaman onları iki Turanî unsurun, Türklerin ve 
Ogurların karışımı biçimlendirmişti (Manual 1919). Sonuçta Macarlar, dil tartışmaları üzerinden 
aidiyetlerini tam tespit edememişler (Manual 1919) fakat yapılan araştırmalar neticesinde bozkır 
kökenli bir halk olduklarını kabul etmişlerdi. Bu bozkırın adı Turan’dı. Dolayısıyla onlar açısından 
Turan öncelikle coğrafi bir adlandırmaydı.  

Macar Turancılarına göre Macarların Turan coğrafyasında geçmişte yaşamış ve bugün yaşamakta olan 
halkların hepsiyle akrabalığı bulunmaktadır. Turan ise en genel tanımıyla Amu Derya nehrinin 
doğusuydu (Manual 1919). Bu coğrafyada yaşayan halkların tamamı Turan halklarıydı. Dolayısıyla 
Bozkır kültürüne mensup halklar Turan halklarını oluşturmaktaydı. Yani onlar Turanî halkları, ırk 
birlikteliği üzerinden değil, mekân ve yaşayış biçimi ile tarihsel birliktelik ve medeniyet ortaklığı 
üzerinden tanımlamaya girişmişlerdi.  

Böylece Macar Turancılarının bakış açısında Turan coğrafyası, alabildiğine geniş bir sahaya yayılmış 
bulunan kavimler topluluğunun adı haline gelmişti. Bu topluluğun içine Türkler, Macarlar, Bulgarlar, 
Baltık halkları, Finler, Çinliler, Koreliler, Japonlar,  Moğollar vb. birçok topluluk girmekteydi (Oğuz 
2005). Macar Turancılığının bir ara Macaristan’da başbakanlık da yapmış olan ünlü isimlerinden Pal 
Teleki, Macar Turancılarının, Macaristan’da çıkarmış oldukları Turan adlı dergide, 1914’te, bu coğrafi 
algıyı açıkça ortaya koymaktaydı. Ona göre Almanların ve Slavların döneminin ardından Turan 
uluslarının şanlı döneminin başlayacağı kesindi ve Macaristan’a düşen tarihi görev bu Turan 
uluslarının fikrî ve ekonomik lideri olmaktı. Pal Teleki 1918’e gelindiğinde hâlâ çizgisini korumaktaydı. 
Aynı dergide, Turan’ın coğrafi bir ad olduğunu belirttikten sonra, Macar Turancılarının Turan 
haritasını gözler önüne seriyordu. O Macar Turancıları Turan imparatorluğunun sınırlarını 
Macaristan’dan Japonya’ya, Karadeniz’den Sibirya’nın Tundralarına kadar yayıyorlar demek suretiyle 
Turan anlayışını ortaya koymaktaydı (Demirkan 2000). Bununla birlikte Pal Tele’nin görüşlerinin 
sadece mekân üzerinden gelişmediğini söylemek gerekmektedir. Aslında o, Macarların Turan ırkının 
hangi koluna mensup olduğunun dil teorileri üzerinden tam ortaya koyamamanın sıkıntısını 
yaşamaktadır. Yoksa ona göre Macarların ana yurdu doğudadır ve onların bir yandan Fin-Ugor 
halklarla öte yandan Türk-Tatar halklarla akraba oldukları ve tarihi yakınlık içinde bulundukları kuşku 
götürmez bir gerçektir. (Demirkan 2000). 

Macarların Turan haritası ile Türklerin Turan coğrafyası arasında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. 
Macar Turancılarının büyük Turan ülkesi, yaşanılan çağ açısından ne tarih birliği, ne dil birliği, ne din 
birliği ne de kültür birliği içermemekteydi. Dolayısıyla Gaspıralı ve Gökalp’in Pan-Türkizmi’nin veya 
Akçura’nın Pan-Turanizmi’nin bu tanımlarla bir araya gelmesi mümkün değildi (Karaçavuş 2013). 
Gerçekte bu tanım sadece bir zamanlar aynı mekânda yaşamış olmanın getirdiği bazı benzerliklere 
dayanmaktaydı ve bu kadar gevşek bağlarla, bu kadar büyük bir coğrafya ve nüfus arasında hangi 
anlamda olursa olsun bir birlik oluşturmak hemen hemen imkânsızdı. Pan-Türkist bir yaklaşımla 
konuya yaklaşan Türkler ile Pan-Turanistler arasındaki farkı Pal Teleki 1918’de şöyle ifade etmekteydi: 
Türk Turancıları, Turancılık adı altında öncelikle Türklerin birliğini anlıyor, Anadolu, Turan ve Güney 
Rusya Türklerini birleştirmeyi hedefliyorlar. Macar Turancıları ise Turan imparatorluğunun sınırlarını 
Macaristan’dan Japonya’ya, Karadeniz’den Sibirya’nın Tundralarına kadar yayıyorlar (Karaçavuş 
2013). 
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Yukarıdaki kısa analiz göstermektedir ki Macarlar için Pan-Turan arayışlar bir yandan kimlik diğer 
taraftan siyasi gelecek tasarımı ifade etmektedir. Ancak onların oluşturmaya çalıştıkları Pan-Turanist 
siyasi vizyon Pan-Turanist Osmanlı aydınları arasında da Batı da pek ilgi görmemiş ve dikkate değer 
bulunmamıştı. Türkler açısından bakıldığında Macarların bin yılı aşan tarihi dostluk ve kardeşlik 
üzerine kurulu değildi. Hele aynı millete mensup olma şuuru hiçbir şekilde her iki tarafta da 
bulunmamaktaydı. Ümmet çağında bu bir bakıma normaldi. Fakat özellikle Osmanlı döneminde 
Macarların Hıristiyanlığın savunucuları olarak Osmanlı Devletine gösterdikleri sert ve belki de 
Avrupa’daki en katı direnç sonucu ortaya çıkan amansız mücadele her iki toplumun kimliğinin 
oluşumuna da derin etkiler yapmıştı. Yani Macarların Hıristiyan Türklerin Müslüman olmasından 
uluslar çağına gelene kadar süren geleneksel Müslüman- Hıristiyan çatışmasının iki hasmını dil ve soy 
akrabalığı üzerinden bir araya getirmek çok zordu (Manual 1919). Türklerin gönülsüz olduğu bir 
birliktelik idealini Macarların yalnız başlarına hayata geçirmeleri ise neredeyse olanaksızdı. Türklerse 
birbirine karşı oluşmuş bu iki kimliği, Osmanlı ülkesi başta olmak üzere bütün Müslüman coğrafyalara 
Hıristiyan Avrupa’nın yönelttiği saldırgan tutum temelinde değerlendiriyor ve Macarlara karşı 
olumsuz bir tutum takınıyorlardı. Bu nedenle Macaristan merkezli bir Pan-Turanist hareketin 
Avrupa’nın nezdinde bir kıymeti yoktu. Çünkü Türklerin ve Türkmenlerin neredeyse tamamı 
Müslüman’dı ve bu nedenle onların bir Pan-Turanist ideal için harekete geçme ihtimalinin önderi 
sadece Osmanlı Devleti olabilirdi. Sonuç olarak yalnız başına bu amacı gerçekleştirme olasılığı asla 
bulunmayan, Hıristiyan olan ve üstelik Turan halklarla akrabalığı şüpheli bulunan Macarların, Pan-
Turanist politikalarının Avrupalıları tehdit edebilecek bir yanı bulunmamaktaydı. 

İngiliz Gizli Servisi’nin analizi dünya üzerinde tahminen 48 milyon Turan kökenli halkın yaşadığını, 
bunlardan Asya’da yaşayanların Avrupa’dakilerden yaklaşık 4 milyon fazla olduğunu ifade 
etmektedir. Avrupa’da toplam Avrupa nüfusunun 2/5’ini oluşturan bu nüfus 10 milyon Macar, 6 
milyon Fin ve Samoyed ile 6 milyondan fazla Türk’ten ibaretti. Asya’daki Türk nüfusu ise toplam 26 
milyon kişiydi. Bunların 8 milyon iki yüz bini Rusya’da, 8 milyonu Anadolu’da, yaklaşık 3,5 milyonu 
da İran ve Afganistan’da yaşamaktaydı. 6,5 milyon Türk, Moğol ve Tunguz ise Çin hâkimiyetinde 
yaşıyordu  (Manual 1919). Bu rakamlar tartışmalıydı ve gerçeği tam manasıyla yansıtmıyordu. Örneğin 
The Times’da 5 Ocak 1918 tarihinde yayınlanan yazıda Rusya’da 20 milyon Müslüman’ın yaşadığı 
belirtiliyordu. Yine aynı yazıda Rusya hâkimiyetinde yaşayan Müslümanların % 80’inden fazlasının 
Türk olduğu bilgisi veriliyordu. Rusya’nın 1897’de yaptığı sayımın resmi rakamlarına göre bu ülkede 
13 milyon altı yüz bin Türk yaşamaktaydı ve bu rakam Rusya’nın toplam nüfusunun hemen hemen 
%11’ini oluşturmaktaydı. Rusya’da yaşayan Türk topluluklarının en önemlileri Volga Tatarları, Kırım 
Tatarları, Kazaklar, Türkmenler, Özbekler, Kırgızlar ve Azerbaycan Türkleriydi. Rusların resmi 
sayımlarına Kuzeydeki Turan halklarının dâhil olmadığı; Buhara, Hive ve Hokand gibi Hanlıkların da 
bu sıralarda Rus hâkimiyetinde bulunmadığı dikkate alınırsa, İngilizlerin nüfus ile ilgili verdikleri 
bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıkar. Sadece verilen rakamlar bile XX. yüzyılın başlarında Turanî 
halkların nüfusu ile ilgili bilgilerin ne kadar tartışmalı olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu 
nedenle İngilizlerin dünya üzerinde yaşayan Türk nüfusun sayısının ne kadar olduğu ile ilgili 
aktardıkları bilgiler küsuratları dahi içerse de gerçeği tam olarak yansıtmaktan uzaktır. 

Diğer taraftan Rusyada Avrasyacılık hareketleri başlamaya yüz tutmuştur. Rusya Avrasyacılık kavramı 
sayesinde daha geniş coğrafyalara yayılma amacı gütmekteydi.  

Bu gergin durum bilindiği gibi 1. Dünya savaşının başına kadar devam etti. İktisadi olarak 
gruplaşmalara savaş başındaki gerek beşeri gerekse ekonomik faktörler açısından bakacak olursak 
karşımıza aşağıdaki tablo çıkacaktır. 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında söz konusu fikir akımları da yönlerini değiştirmeye başlamıştır. 1. 
Dünya savaşının galipleri ancak 2. Dünya savaşına kadar sömürge imparatorluklarını 
sürdürebilmişlerdir. Sömürülen devletler milliyetçilik akımının etkisiyle artık yeni milletler haline 
gelmekteydi. Rus Çarlığı yıkılmış Panslavizm ve Avrasyacılık yerine doğuda komünizm geniş 
coğrafyalara hakim hale gelmişti. Panslavizm ve Avrasyacılık komünizme bırakmış eski Panslavisr 
Doğu Avrupa yavaş yavaş komünizme yönlenmişti. Türkistan, Kazan ve Kırımdaki Türkçüler, 
Turancılar ve özgürlükçüler Rusya tarafından katledilmişti. 
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Tablo-1: I.Dünya Savaşı Başında 
Dünya Ekonomisi 

Tablo-2: I.Dünya Savaşı Başında 
Dünya Ekonomisi 

 

1. Dünya savaşından sonra Osmanlının küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti bir var olma 
mücadelesi vermekte ve sanayii gelişimini tamamlamaktaydı. Başta Türkçü ve Turancılar iktidardaydı 
fakat komünist Rusya tehdidi bu dönem bir içe kapanmayı beraberinde getirdi. 

Yine komünist Rusya Orta Asya’daki Turan coğrafyası üzerine kâbus gibi çökmüştü. Turan 
coğrafyasındaki yeni sömürü düzeninin adı komünizmdi. 1. Dünya savaşından sonraki sürüncemede 
kalan süreçler ve işgal altındaki Almanya Pangermenizm’in parlamasıyla sonuçlandı. İkinci dünya 
savaşı öncesindeki sömürgeler dağılımını aşağıdaki haritada daha net görebiliriz.  2. Dünya Savaşının 
başında ekonomik dengelere bakacak olursak durum Tablo- da daha net görülmektedir. 

 

 

Harita 3: 1938 yılında Dünya Sömürgeler Haritası 

2. Dünya savaşının sonrasında Macar Turancılarının üzerine de Komünist Rusya kâbusu çöktü. 
Türkiye’deki Turancılar ise Rusya’nın da baskısıyla hiçbir hukuki dayanağı olmayan Türkçü-Turancı 
suçlamasıyla tevkif edildi. Çeşitli işkencelere maruz kaldılar. Askeri Yargıtay’ın “Türk Milliyetçiliği bir 
suç değil seciyedir” diyerek kararları bozması sonrasında serbest kaldılar ama uzun süre Türkçü-
Turancı kavramı bir öcü olarak kaldı. Bunun yerini zamanla daha yumuşak olması ve Atatürk’ün 
cumhuriyetin temel prensipleri içinde belirtmesi sebebiyle milliyetçilik kavramı aldı. Gerek komünist 
Rusya korkusu ve Turan coğrafyasına inen komünizm perdesi gerekse sömürgeci Avrupa’da gelişen 
yeni fikir akımları ve güncel ekonomik ve siyasi problemler uzunca bir zaman Türkiye Cumhuriyetinin 
gündemini meşgul ettiler. Turancılık ir gurup milliyetçi haricinde kamuoyunda konuşulmaz hale geldi. 
Ardından gündem yeni bir sahte hedefe yönlendirildi. Avrupa yeni bir iktisadi birlik kurmaktaydı: 
Avrupa Birliği. Çünkü sömürgeler bir bir yitirilmişti. Türkiye’nin gündemi bu yeni birlikte yer alma 
hedefiyle meşgul edildi. Günümüzde bu birlikte yeni sömürülenlerin yaşadığı krizler A.B. nin hemen 
hemen dağılma sürecine gelişi hepimizin malumudur. 

1990 lı yıllara gelindiğinde Sovyetler Birliği ve Doğu Blokunun çöküşüyle gerek Macaristan’da, gerek 
Türkiye’de gerekse eski SSCB de yeniden Turancılık rüzgarları esmeye başladı. Bu yeni Turancılık 
rüzgârı 1900 lü yıllardakinden farklı olarak artık Batı birliği için bir tehdit teşkil ediyordu. Çünkü 
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Türkiye sanayileşmede önemli bir yol almıştı. Gerek 1973 Kıbrıs Barış harekâtı gerekse sonrasında en 
büyük sıkıntısı ise gerek hammadde gerekse enerji darboğazları olagelmişti. 

Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla beraber ise gerek kurulan yeni Türk Cumhuriyetleri gerekse yeniden 
yapılanmaya çalışan Rusya Federasyonunda Türkler hammadde ve enerji kaynaklarının üzerinde 
oturmaktaydı. Bu kaynaklar son 70 yıl boyunda SSCB daha öncesinde ise Rus Çarlığı tarafında 
sömürüle gelmişti. Şimdi Doğu Blokunun çöküşüyle beraber bu kaynaklar Avrupa’nın iştahını 
kabartmaktaydı. Rusya Federasyonu bir otorite krizindeydi. Türkiye ise bölgede ilgi ve sevgi 
görüyordu. Bir kez daha Türkçülük ve Turancılık dirilmekteydi. Fakat bu romantik Turancılıktan ileri 
gitmeli eyleme yönelik bir şeyler de söz konusu olmalıydı. 

Bu esnada Türkiye ekonomik kaynaklara ulaşacağı yerde iç kargaşalarla meşgul edildi. Gerçekleşmesi 
muhtemel bir Türk ekonomik birliği bürokratik engellere kurban edildi. Bu esnada Azerbaycan’da da 
yönetimi Turancılar ele geçirmişti. Gerek enerji kaynakları gerekse siyasi kaynakları Türkiye ile birlikte 
kullanılacağına dair sözler verilmekte Türkiye ile ön antlaşmalar yapılmaktaydı. Maalesef kısa bir süre 
içinde önce Azerbaycan topraklarının bir kısmı Rus tankları tarafından desteklenen Ermeniler 
tarafından işgale uğradı. Çok kısa bir zaman sonrasında da Ebulfezl Elçibey Moskova ve batı tarafından 
de desteklenen bir darbe sonrasında görevlerinden indirildi. Bütün vaatler ve antlaşmalar yok 
hükmünde sayıldı. Fakat mızrak yine çuvala sığmadı iki kardeş devlet arasındaki ilişkiler yeniden 
yolunu buldu ve gelişti. 

Bu esnada Türkiye’de de 1994 ekonomik krizi yaşandı ve bu ekonomik kriz döneminde Türkiye kardeş 
Türk Cumhuriyetlerine yeterince mesai ve kaynak ayıramadı. Türk Dünyası Kalkınma Bankası projesi 
gibi birçok proje rafa kaldırıldı. Türk Dünyası coğrafyasında ABD ve AB menşeli sermaye şirketleri cirit 
atmaya başladı. 

Tablo-3: Orta Asya Ülkelerinin Ülkelere Göre Yabancı Sermaye Girişleri, Firma sayıları ve Ülke 
Sıralamaları 

Ülke Direk Yabancı 
Sermaye Girişi 
(Milyon USD) 

Direk Yabancı 
Sermaye Stoku 
(Milyon USD) 

Ülke 
Sıralaması 

Ülkedeki 
Firma 
Sayısı 

Çin 116011 2401612 3 27071 

Rusya Federasyonu 13810 116199 23 6427 

Kazakistan 13619 73028 24 193 

Türkiye 6512 180224 44  

Türkmenistan 3186 16627 55 15 

Azerbaycan 2899 7085 56 73 

Özbekistan 1403 6760 79 62 

Kırgızistan 693 1274 101 10 

Bu ülkelere bakıldığında dış ticaretin de büyük kısmının AB ile olduğunu görmek mümkündür. Bu 
ülkelere her türlü AB menşeli lüks mal girmekte bunun karşılığında ise hammadde ve enerji kaynakları 
çıkmaktadır (Sümer 2013). 1900 lü yıllardakine benzer bir durum söz konusudur. Turan coğrafyasının 
hammadde ve enerji kaynakları batılılarca sömürülmektedir. Bununla beraber 1900 lü yıllardan farklı 
olarak Macaristan’ın üzerine demir perdenin inmesinden sonra Türkiye sanayileşmede önemli bir yol 
almıştı.  

Bu gün Macaristan’da da Turancılık yükselen bir trend göstermektedir. Turancı Jobbik Partisi 
Macaristan’da giderek sempati kazanmakta ve oy oranlarını yükseltmektedir. Şimdi ufkumuzu biraz 
daha genişletelim. Bağımsız Turan ülkeleri Macaristan, Türkiye, Japonya, Kuzey ve Güney Kore, 
Moğolistan, Finlandiya dahilinde eski Sovyetlerden bağımsız olan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve Azerbaycan ve henüz bağımsızlığını kazanmayan Rusya Federasyonu ve Çin 
esaretindeki Doğu Türkistan’ı da değerlendirerek bir ekonomik analiz yapmaya çalışalım. 

Öncelikle ulaşmanın çok zor olduğu veriler yardımıyla Rusya Federesyonunun bölgelerindeki nüfus, 
yüzölçümü ve GSMH verilerini kendi kaynaklarıyla gösterelim.  
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Aynı şekilde Çin içerisindeki değerleri de titizlikle işleyecek olursak karşımıza Tablo- çıkmaktadır. Bu 
tablolarda Türk ve Turani kırılımında iki ayrıma gidilecek olunursa toplamda yaklaşık 142 milyonluk 
bir Türk nüfus 2 trilyon 600 milyar dolarlık bir GSMH ve yaklaşık 10,5 milyon km2 lik bir alana 
Macarların ve Turancıların tanımlamasıyla hareket edilecek olunursa ise 16,7 milyon km2 lik bir alanda 
yaklaşık 400 milyonluk bir nüfus ve 9,5 trilyon dolarlık bir üretim (GSMH) potansiyeline 
ulaşılabilinmektedir. 

Tablo-4: Rusya Federasyonunun Türk 
ve Turani Nüfusu 

Tablo-5: Rusya Federasyonunun 
Türk ve Turani Coğrafyaların 

GSMH’ları 

  

Tablo-6: Türk ve Turan Coğrafyalarının Genel ve Ekonomik Görünümü 

 

Tablo-7: Rusya Federasyonu Etnisite ve Nüfuslar 

Alan GSMH Nüfus Alan GSMH Nüfus Alan GSMH Nüfus

Bin Km^2 Milyar USD Bin Kişi Bin Km^2 Milyar USD Bin Kişi Bin Km^2 Milyar USD Bin Kişi

Moğolistan 1564 5,6 2754 1564 5,561 2754

Macaristan 93 169,9 9906 93 169,875 9906

Bulgaristan 110 75,2 7282 110 75,23 6800

Japonya 377 169,0 127000 377 169 127000

Finlandiya 338 163,1 5434 338 163,139 5434

Kuzey + Güney Kore 220 5554,0 75000 220 5554 75000

Türkiye 783 1075,0 84126 783 1075 77000 783 1075 75713,4

Kazakistan 2724 125,5 17028 2724 125,5 2043 2724 125,5 1934,04

Kırgızistan 200 10,8 5551 200 10,764 4607 200 10,764 4607

Özbekistan 447 50,4 29559 447 50,395 27489,87 447 50,395 25716,33

Türkmenistan 488 40,7 5240 488 40,685 5135,2 488 40,685 4978

Azerbaycan 86 38,7 9235 86 38,708 8219,15 86 38,708 7665

Rusya Federasyonu 17098 2630,0 141423 4738 1000 15961 4189 660 12170

Çin 9706 11668,0 1357000 4529 1000 28495 1664 600 8500

TOPLAM 34234 21776 1876538 16697 9478 395844 10581 2601 141284

TOPLAM TURANİ COĞRAFYALAR TÜRK COĞRAFYALARI
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Çinli araştırmacı Kyu Hwang çalışmasında (Tablo-8) Orta Asya Konfederasyonu ve Rusyanın Avrasya 
Ekonomik Birliği kavramlarında bölgeyi inceleyerek 2050 projeksiyonları yapmıştır. Kyu Hwang 
çalışması Türkiye hariç bu rakamları doğrulamaktadır. Hatta bu kırılımda enerji kaynaklarını da 
özetlemektedir. (Hwang 2012) 

Tablo-8: Avrasya ve Türk Coğrafyalarının 2050 Projeksiyonları (Hwang 2012) 

 

Dünyayı ekonomik işbirliği kavramlarıyla inceleyecek olursak karşımıza aşağıdaki (Tablo-9) 
çıkmaktadır. Bu tabloda Rusyanın kontrolünü elden kaçırdığı Doğu Bloku ve bu gün hayatta tutmaya 
çalıştığı Avrasya Ekonomik Birliği de görülmektedir. Aynı tabloda Rusya’nın ve Avrasyacıların 
hayalindeki ütopik Avrasya da bulunmaktadır. 

Türk Birliği ve Turan Birliğine ait hesaplamalar da daha önce de anlattığımız yöntemlerle özveriyle 
tarafımızdan hazırlanmıştır. 

Tablo-9:  Dünyadaki Ekonomik İşbirlikleri Özeti 

 
Alan GSMH Nüfus 

PerCapita 

 
Bin Km2 

Milyar 
USD 

Bin 
Kişi 

AVRUPA BİRLİĞİ 4324 15852 506913 31272 

ABD 9826 15075 320000 47109 

ÇİN 9706 11300 1357000 8327 

RUSYA 17098 2383 141423 16850 

Eski Doğu Bloku231 23574 2400 410000 5854 

Avrasya Ekonomik 
Birliği 20000 4064 183319 22169 

Türk Birliği 10581 2601 141284 18410 

Turan Birliği 16697 9478 395844 23943 

Ütopik Avrasya 54759 50000 4620000 10823 

 

Sonuç: Tablolardan da açıkça görünmektedir ki Türk Birliği düşüncesi alan olarak Avrupa Birliğinin 
iki katından fazla bir alanı kapsamaktadır fakat ekonomik aktiviteler AB’nin 1/5 ine denk gelmektedir. 
Nüfus olarak ise yaklaşık 1/3’ü olacaktır. Oysa Macar Turancılarının da paylaştığı gerek ırki gerekse 
ekonomik birliktelik olarak adlandırabileceğimiz Turan ülkesi ise neredeyse AB ekonomik 

                                                        
231 Çin Hariç 
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büyüklüğünde (Bu hesabın içinde halen AB üyesi devletlerin de olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır) ve alan olarak ise mevcut AB nin 4 katı büyüklüğünde olacaktır.  

Rusların ve Avrasyacıların ütopik Avrasyası neredeyse imkansız bir dinler, ırklar, kültürler ve 
ekonomik entegrasyonlara dayalı Dünya Birliği ütopyasına yakın sadece Amerika, Afrika ve Avusturya 
kıtalarını kapsamayan bir kavramdır. Türk  Birliği gerçekleşmesi çok mümkün gözükse de daha zor 
olan Turan Birliği ekonomik olarak çok güçlü bir ekonomik birlikteliği işaret etmektedir. Bu yapı içinde 
hammadde, enerji, insan ve pazar kaynaklarının sömürü düzeni içinde değil hakkaniyetle kullanılması 
ise gerek sanayiyi gerekse Teknolojiyi çok daha hızlı geliştirecek bir çarpan etkisi yaratacaktır. 

Özellikle Çin’in nüfus gücü ve tarihi yayılmacı politikaları bölge için bir tehdit niteliğindedir. Japonya 
adalara hapsolmuş sanayiini hammadde ve alan ile destekleyememekte Macaristan ise AB tarafından 
1900 lü yıllardaki gibi sömürülmektedir. Türkiye için ise yine bölünme senaryoları söz konusu 
edilmektedir. Bölgesel güçler olarak Çin, Rusya ve AB nin karşısında tutunabilmenin tek ekonomik 
yolu da bu gözükmektedir. Böyle bir ekonomik gücün askeri olarak savunması ise başka bir çalışmanın 
konusu olmaya daha uygundur. 
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BİLDİRİ NO 223: YENİ STRATEJİ BÜYÜK VERİ 
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER232 

ÖZET 

Verilerin farklı formatlarda ve hızlı üretiliyor olmalarından dolayı muazzam büyüklükteki verilerin 
üstesinden gelmekte klasik veritabanları yetersiz kalmaktadır. Mesela veri formatından dolayı 
günümüzde halen % 80 civarında verilerin analizi yapılamamaktadır. Şimdi şunu düşünmek gerekiyor. 
İnsanların bu % 80 oranındaki verilerden analiz yapabiliyor olduklarını.  

Bu noktada “Büyük Veri” platformu devreye girmektedir. Büyük Veri birçok otorite tarafından 
çağımızın petrolü olarak ifade edilmeye başlanmış olup; bu platform sayesinde bugün artık devasa 
büyüklükteki veriler analiz edilerek insanların, şirketlerin, devletlerin, araştırmacıların hayatlarında 
değişiklikler meydana getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Yeni istatistik, Büyük veri analizi 

NEW STRATEGY BIG DATA 

ABSTRACT 

Because the data is generated in different formats and fast, the classical databases that come from the 
superset of huge data are insufficient. For example, due to the data format, currently 80% of the data 
cannot be analyzed. Now we need to think about it. People are able to analyze this 80% of the data. 

At this point, the "Big Data" platform comes into play. Big Data has been started by many authorities to 
be expressed as petroleum of our time; thanks to this platform, now huge huge data are analyzed to 
bring changes in the lives of people, companies, states, researchers. 

Keywords: Large Data, New statistics, large data analysis 
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Büyük veri, geleneksel veri işleme araçları ile analizi yapılamayan ve yönetilemeyecek kadar büyük 
miktardaki veri setleri olarak tarif edilmektedir 5. Büyük veri platformuna olan ilginin her geçen gün 
artmasında çok önemli etkenler vardır. Eldeki verilerle yeni iş sahalarının keşfi, araştırma sonuçlarının 
daha kısa sürede ortaya çıkması, suç işleme sayılarının azaltılması, hastalıkların önlenmesi, trafik 
yoğunluklarının minimum seviyeye indirilmesi gibi birçok faydaları ortaya çıkmaya başlamıştır. 

 Birçok şirket kendi değerlerini artırmak için büyük veri teknolojilerine önemli miktarda yatırım 
yapmaktalar. Teradata, IBM, Oracle, HP ve diğer şirketler 10 yıldan fazla bir süredir terabyte 
seviyesindeki veriler için firmalara veri ambarı önermekteydiler. Bugün veriler çok farklı formatlarda 
toplanıp depolanmakta ve yapısal, yapısal olmayan ve yarı yapısal elemanları içerek şekilde 
depolanmaktadır. Büyük veri teknolojisinde verilerden bilgi elde edilebilmesi için birden çok 
sunucuların paralel olarak çalışması gereklidir. Bu bir zorunluluktur. 

Yapısal olmayan veriler üslü oranda büyümektedir. Moore’s Law 6 ”İşlemci üzerine yerleştirilen 
transistorların sayısı her 18 ayda bir iki katına çıkmaktadır. İşlemcideki bu gelişme bir öncekine göre 
performansı iki kat artırmaktadır.” şeklinde ifade edilmektedir. Benzer şekilde yeni sunucuların güçleri 
iki katına çıkacaktır. Bunun neticesinde onların hareketleri daha büyük verilerin oluşması anlamına 
gelecektir 

“Büyük Veri” maliyet veya teknoloji sınırları nedeniyle daha önceden desteklenemeyen veri yönetimi 
ve iş yükleridir. Bu konuda üç teknolojik unsurla büyük verinin çalışabilir hale geldiğini ifade 
etmektedir: 

- Analitik ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (HADOP) 

- İlişkisel olmayan ( “NoSQL”) dosya ve veritabanı sistemleri 

- “Stream” işleme sistemleri 

  

Büyük verinin öne çıkan 3 ana özelliği mevcuttur. Bunların birincisi verinin büyüklüğüdür. Tahmini 
olarak 2020 yılında 40 zetabyte veri oluşturulmuş olacaktır. Şu anda dünya üzerinde 6 milyar mobil 
telefon bulunmakta ve veri üretmektedir. İkinci öne çıkan özellik ise verinin akış hızıdır. New York 
ticaret borsasında her seansta 1 TB veri oluşmaktadır. Modern araçların üzerinde yaklaşık 100 civarı 
sensör bulunmakta ve devamlı veri üretmektedir. Üçüncü özellik ise verinin çeşitliliğidir. Twitter 
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üzerinde günlük 400 milyon tweet atılırken, Facebook üzerinde aylık 30 milyar içerik paylaşılmakta, 
Youtube üzerinde aylık 4 milyar saat video seyredilmektedir. 

 

Büyük verinin özelliklerinden biri verinin hacminin yüksek olmasıdır. Birçok faktör veri hacmini 
yükseltmektedir. Uzun yıllar boyunca sistemlerde tutulan veri sadece işlem bazlı veriydi. Artık sosyal 
medyada devamlı artan yapısal olmayan veri, sensör kullanımının artması ve makineler arası iletişim 
verisi (M2M) toplanmaya başlanmıştır. Geçmişte büyük hacimli veriler saklama problemi yaratırdı. 
Saklama maliyetlerinin düşmesiyle artık büyük veri kümeleri üzerinde nasıl analiz yapılacağı problem 
haline gelmiştir. 

Veri bugüne kadar benzeri görülmemiş bir hızda artmaya başlamıştır ve akan bu veriyi zamanında 
yakalamak gerekmektedir. RFID etiketleri, sensörler ve akıllı ölçüm cihazlarından sel gibi akan verilerin 
gerçek zamanlıya yakın saklanıp işlenebilmesi sorunu ortaya çıkmıştır. Veri akış hızına zamanında 
cevap verebilmek birçok organizasyonun problemleri arasındadır. 

Veri günümüzde çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Geleneksel veri tabanlarında bulunan 
yapısal ve numerik veriler, yapısal olmayan metinler, e-mail’ler, video, ses, hisse senedi verileri, 
finansal işlemler bunların bir kısmıdır. Bu kadar çeşitli verinin yönetimi, birleştirilmesi ve analiz 
edilebilmesi birçok kurumun şu anda en çok uğraştığı süreçtir. 

Bunun yanında büyük veriye ilişkin iki özellikten daha bahsedilebilir. Bunlardan biri verinin akış 
hızının ve çeşitliliğinin çok hızlı değişebilmesidir. Bir diğeri ise bu veri yapılarının gerçekten karmaşık 
olmasıdır. Verinin kullanılabilir ve anlaşılabilir hale getirilmesi işlemsel veri için harcanan emekten 
daha fazladır. 

Büyük verinin bir kısmı eski verilerin şeklinin değişmesiyle, bir kısmı ise tamamen yeni kaynaklardan 
türemektedir. Genel olarak veri kaynaklarına bakılacak olursa aşağıdaki liste ciddi bir yer tutmaktadır. 

Medya: Dijital olarak kayıt altına alınan medya dosyaları (video,resim ve ses) bir veri kaynağı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yardım masası ses kayıtları, şehir içi- kurum içi kameralar bunlara örnek 
sayılabilir. 

Sağlık: Sağlık sektöründe elektronik görüntülemeler, dijital test sonuçları resim ve benzeri biçimlerde 
sistemlerde tutulmaktadır. 

Sensör verisi: GPS cihazları, RFID etiketleri, akıllı ölçüm cihazlarının ürettikleri veriler bu kapsama 
girmektedir. 

Uygulama ve Internet Logları: Kurumların sahip olduğu uygulama ve internet sitelerinin ürettiği 
izleme kayıtları son yıllarda hızla artmaktadır. 

Doküman: Özellikle vatandaş ile direkt temas halinde olan kurumlarda ciddi miktarda doküman 
birikebilmektedir. Bu dokümanlar da büyük veri kapsamında değerlendirilebilir. Dokümanlar arasında 
“Word”, “Excel”,”PDF”, “e-mail”ler ve “text” dosyalar sayılabilir. 

Sosyal Medya: Twitter, Facebook gibi yoğun kullanılan platformlardan genel veya kurumun kendisini 
ilgilendiren verilerdir. 

KULLANIM ALANLARI: 

İnternet ve e-Ticaret 

• Tavsiye (recommender) motorları 

• Reklam hedeflenmesi 

• Arama kalitesi artırma 

• Yasal olmayan faaliyetlerin keşfetme 

• Telekom 

• Müşterilerin memnuniyeti takip etme 

• Telekom ağın performansı takip etme 

• Telekom ağları optimizasyon 
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• Müşterilerin davranışları analizi 

• Ağın çalışması analizi ve arza durumlarının tahmin etme 
Banka ve finans 

• Risk modellenmesi 

• Tehdit analizi 

• Dolandırıcılık keşfetme 

• Kredi skorlar 

• Perakende 

• POS kayıtların analizi 

• Müşteri memnuniyet takibi 

• İmaj araştırmaları ve analizi 
E-Devlet 

• Siber güvenlik 

• Emniyet ve yasal araştırmaları 

• Nüfus bilgi toplama ve analizi 

• Ekonomik bilgi toplama ve analizi 

• Diğer 

• Tıp ve medikal 

• Tıp kayıtların işlenmesi 

• Genetik araştırmaları 

• Hizmet iyileştirilmesi 

• İlaç/tedavi güvenliği araştırmaları 
Kamuda Büyük Veri 

Kamuda Büyük Veri için kamusal fayda sağlayacak bilgi çıkarımı yapılabilecek her türlü saklanabilen 
veya saklanamayan ölçekte, karmaşık yapıda, yapısal olmayan veriye denir. Kamuda genel olarak 
büyük veri ihtiyacı; vatandaşlarımızın güvenliğini garantilemek, sağlığını korumak, konforunu 
arttırmak, refahını sağlamak ve geleceğini garanti altına almak içindir. 

Kamuda büyük veri kaynaklarına aşağıdaki örnekler verilmiştir: 

Vatandaşların yarattığı tüm veriler (Kamu’dan hizmet alımı, ikamet bilgileri, nüfus bilgileri, 
seçim/referandum sonuçları, eğitim/tecrübe bilgileri, resmi beyanlar, telekomünikasyon kanalları 
üzerinden iletişim, seyahat/ulaşım, harcama, vergilendirme vs.) 

Kamu Kurumların yarattığı tüm veriler (sağlanan hizmetler, çalışan bilgileri, bütçesel bilgiler, ülke 
kaynakları/fiziksel durumu, makroekonomik veriler vs.) 

Diğer ülke vatandaşlarının/kurumlarının yarattığı veriler (seyahat/ulaşım, telekomünikasyon 
kanalları üzerinden iletişim, ticari faaliyetler, sağlanan/alınan hizmetler, politik-siyasi-askeri aktiviteler 
vs.) 

Toplanan uydu fotoğraflaması, kamera sistemleri, havadan görüntüleme (LiDAR), uzaktan algılama, 
CDR (konuşma kayıtları) 

Dünyada Kamu Büyük Veri Uygulamaları 

1. Trafik Yoğunluğu Takibi Projesi 

Sektör: Ulaştırma 

İçerik: Hollanda İstatistik Bürosu, tüm yollarda bulunan sensörlerden gelen verileri toplayarak yolların 
kullanım oranlarını ortaya çıkartmıştır. Sensörler önünden geçen her aracın tipini (araba, kamyon ve 
benzeri) ve hızını algılayarak merkezi sisteme bildirmektedir. Yapılan bu çalışmayla ulaşımda alınması 
gereken önlemler ortaya çıkmaktadır. Projede toplanan veri miktarının yüksekliği sebebiyle büyük veri 
teknolojileri tercih edilmiştir. 

2. Sosyal Medya Analizi 

Sektör: İletişim 
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İçerik: Hollanda İstatistik Bürosu, ülke halkının %70’nin kullandığı Twitter ve benzeri sosyal medya 
sitelerinden topladığı verilerle halkın genel olarak ne üzerine konuştuğunu analiz etmiştir. Bunun 
yanısıra duygu analizi yaparak genel olarak halkın mutluluk düzeyini ortaya koymuştur. Bunun 
yanında ayı analizlerde ekonomik durum ve benzeri konular üzerinde halkın düşüncesi meydana 
çıkmıştır. 

Proje: Prematüre Bebek Takibi [2] 

Sektör: Sağlık 

İçerik: Ontario Üniversitesi her gün, erken doğan bebeklerden (prematüre) yaklaşık 100 milyon adet 
veri toplayarak, analizini en hızlı şekilde gerçekleştiriyor. Bunun sonucunda, hasta muayenesi sırasında 
erken teşhis edilen değişimler, bir hastalık durumuyla ilişkilendirilebiliyor. 

3. Akıllı Şebeke Analizi  

Sektör: Enerji 

İçerik: Tennessee Valley Authority, sayısı 1.5 trilyon olan akıllı şebeke verilerinin analizi için bir sistem 
geliştirdi. Sonuç olarak kurum, güç şebekesi arızaları üzerine yapılan analizler ile verimliliği 
arttırmaktadır. Doğal kaynakları koruyan üst düzey analizlerle tahminlemeler gerçekleştiriyor. 

4. Görüntüleme Tanı Hatalarının Azaltılması 

Sektör: Sağlık 

İçerik: Asya Sağlık Bürosu, hasta görüntüleme verilerini Hadoop üzerinde tutup analiz ederek radyoloji 
ve patoloji uzmanlarının hem daha hızlı hem de daha az hata yaparak teşhis koymalarını sağlamıştır. 

5. Suç Önleme Projesi  

Sektör: Güvenlik 

İçerik: New York Polisi 911 kayıtlarını, yakalamaları, suçlu bilgilerini ve coğrafi verileri gerçek zamanlı 
olarak işleyerek günler sürebilen analizleri dakikalar içinde tamamlayarak suç oranını azaltmaya 
başlamıştır. 

6. Su Kaynaklarının Takibi 

Sektör: Çevre 

İçerik: Beacon Enstitüsü, Hudson Körfezi’ne yerleştirdiği sensörlerle topladığı biyolojik, fiziksel ve 
kimyasal verileri meteorolojik verilerle birleştirerek araştırmacı, kamu ve eğitimcilere sunmaktadır. 
Toplanıp analiz edilen bu verilerle olası çevre felaketleri ve anlık değişimlerin daha hızlı fark edilmesi 
sağlanıyor. 

7. Suç Önleme  

Sektör: Güvenlik 

İçerik: Amerika'da "Önleyici Polis Hizmetleri" olarak adlandırılan ve Seattle, Los Angeles gibi şehirlerde 
uygulanan yapılandırmalar 4 aylık bir süreçte cinayet oranını yüzde 12 gibi bir miktarda düşürmüştür. 
Yüzde 26 gibi bir düşüş ise hırsızlık üzerinde gerçekleşmiştir. Vancover polis bölümünün benzer 
uygulaması bir hizmet, suçun nereye yönlendiğini göstermiş, hatta birçok durumda engellenmezse 
gerçekleşeceği durumlarda sonlanmasını sağlamıştır. Mülki suçlar şehir genelinde 1000 yerleşimde %24 
oranında düşmüş, şiddetli suç oranlarında 2007 senesinden 2011 e kadar %9 azalmıştır. İşlenen büyük 
veri; sadece suç içeren verilere sahip olmakla birlikte, eğilim yönünü ve suçun açığa çıkabileceği bölgeyi 
tam olarak bulabilmiştir. Seneler içinde gerçekleşen suçların haritalandırılması ve suçlu hareketlerinin 
takibi sonucunda polis, oluşabilecek suçlara karşı bir öngörüye kavuşmuştur. 

8. Siber İstihparat 

Türkiye’de Kamu Büyük Veri Uygulamaları 
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Kamu sektörü büyük veri konusunda araştırmalara başlamıştır. Öncü bir kısım bakanlık ve kamu 
kurumları şu anda büyük verinin sağladığı imkanlar ile neler yapılabileceğini görmeye çalışmaktadır. 
Şu an için aktif olarak büyük veri üzerine kurgulanmış bir kamu projesi bulunmamaktadır. Ancak 
Kalkınma Bakanlığı 2014-2018 Onuncu Kalkınma Planı 412. maddesinde “Açık kaynak kodlu 
yazılımlar, büyük veri, bulut bilişim, yeşil bilişim, mobil platform, nesnelerin interneti gibi ürün, hizmet 
ve yönelimler değerlendirilerek kamu için uygun olabilecek çözümler hayata geçirilecektir.” hedefi 
yazılmıştır. 

Ayrıca Kalkınma Bakanlığı 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı 50. Eylemi 
“Kamuda Büyük Veri Pilot Uygulaması Gerçekleştirilmesi” 2014-2016 yıllarında tamamlanması 
planlanmıştır. Bu eylem ile büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi sağlanması ve sosyal güvenlik, 
sağlık, vergi, güvenlik gibi alanlar başta olmak üzere kamuda büyük veri uygulamalarının geliştirilmesi 
hedeflenmiştir. Ayrıca bu eylemin hayata geçirilmesiyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından büyük 
veri alanında pilot uygulamalar hayata geçirilecek ve kamu verisi kullanılarak sosyal güvenlik alanında 
büyük veri pilot uygulamasının geliştirilmesi ve başarı örneklerinin oluşturulması bu teknolojilerin 
Türkiye’de yaygınlaştırılmasına öncülük edecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sorumlu kurum 
olarak tespit edilmiş olup TUBİTAK ve TÜRKSAT işbirliği yapılacak kuruluşlar olarak yazılmıştır. 

SGK, toplamış olduğu büyük miktardaki yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler üzerinde çeşitli 
analizler yaparak verimliliği artırmak, kayıp-kaçak oranlarını düşürmek ve hizmet kalitesini 
yükseltmek için büyük veri konusunda çalışmalara başlamıştır. 

Eylemin uygulama adımları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

• Sosyal güvenlik alanında büyük veri uygulamaları belirlenecektir. 

• Büyük veri uygulama alanları ile ilgili fayda ve maliyet analizleri yapılacaktır. 

• Fayda ve maliyet analizine göre öncelikli alanlar ve gereksinimler belirlenecektir. 

Büyük verinin kamudaki kullanım alanları hakkında ilgili kamu çalışanlarının eğitilmesi ve büyük veri 
alanındaki bilinç artırılacaktır. 
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NASIL ? 

 İstatistik 

 Olasılık 

 Diferensiyal 

 Linear cebir 

 Algoritmalar 

 Programlama 

ALTERNATIF (MODERN) YAKLAŞIM 

• Yeni problem çözmeye yaklaşım 

• Belirli problemi için genel bir parametreli model oluştur 

• Bu modelin parametreleri mevcut verilerden tahmin et 

• Müdahalenin sonucunu bu Modelden tahmin et 
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BÜYÜK VERİ “TEOREMİ” 

 Veri miktarı büyük olduğunda, basit modellerin performansı ve çok karmaşık model performansı 
arasında büyük fark yoktur! 

 

 

 

 

BÜYÜK VERİ İÇİN MAKİNE ÖĞRENME ALETLERİ 

 Kümeleme 

 Regresyon 

 İlişkisel kural madenciliği 

 Sınıflandırma 

 Bayes tahmini 

 En yakın eşleştirme 

 Karar ağaçları 

 Boyut azaltma 

 Yapay sınır ağları 
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Sonuç 

Büyük Veri birçok otorite tarafından çağımızın petrolü olarak ifade edilmeye başlanmış olup; bu 
platform sayesinde bugün artık devasa büyüklükteki veriler analiz edilerek insanların, şirketlerin, 
devletlerin, araştırmacıların hayatlarında değişiklikler meydana getirmektedir. 

Büyük veri çağın yeni bilimi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Fakat büyük verinin 
toplanmasından öte analizi ancak istatistik tekniklerle yapılabilmektedir.  Bu çalışma büyük veri 
kavramındaki depolamanın aksine analiz amaçlı istatistiki uygulamaları analiz amaçlı olarak 
hazırlanmıştır. 
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BİLDİRİ NO 225: TÜRK DÜNYASININ EKONOMİK GELİŞİMİ VE TÜRK 
DEVLETLERİ VE HALKLARI ARASINDA TİCARİ PERSPEKTİFLER 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER233 

Özet: Bağımsızlığını kazanalı 20 yıl civarı olan Türk Cumhuriyetleri eski Sovyet sömürüsü esnasında 
özellikle ham madde kaynağı olarak görülmekteydi. İleri bir sanayi sektörü olmayan ve hizmetler 
sektörünün ve piyasa kurallarının yeterince yerleşmediği Türk Cumhuriyetlerine ilk günden beri yoğun 
yabancı sermaye girişleri olmuştur. Bu yabancı sermaye girişleri belli sektörlerde yoğunlaşmış sömürü 
bu sefer gerek yabancı sermaye girişleri gerekse dış ticaret yoluyla olmuştur. Bu çalışma Türk 
Cumhuriyetlerine giren yabancı sermayenin ve dış ticaretin sektörel yapısını ortaya koymaya 
çalışacaktır.  

Abstract: Around 20 years of Independence of the Turkish Republics were seen as a source of raw 
materials, especially in the former Soviet Union during the exploitation. An advanced industrial sector 
and the services sector and the market is not sufficiently grounded in the rules but  the f foreign capital 
inflows in Turkish Republics have been intensive since the first day. This is the exploitation of foreign 
capital inflows, this time focused on specific sectors and foreign trade and foreign capital inflows has 
been through. This article is within the Turkish Republics to reveal the structure of foreign capital and 
foreign trade sector work. 

Giriş: Bağımsızlığını kazanalı 20 yıl civarı olan Türk Cumhuriyetleri eski Sovyet sömürüsü esnasında 
özellikle ham madde kaynağı olarak görülmekteydi. İleri bir sanayi sektörü olmayan ve hizmetler 
sektörünün ve piyasa kurallarının yeterince yerleşmediği Türk Cumhuriyetlerine ilk günden beri yoğun 
yabancı sermaye girişleri olmuştur. Bu yabancı sermaye girişleri belli sektörlerde yoğunlaşmış sömürü 
bu sefer gerek yabancı sermaye girişleri gerekse dış ticaret yoluyla olmuştur. 

Yabancı yatırım girişleri açısından Orta Asya ülkelerinin sıralamalarına ve giren yabancı sermaye 
miktarları bir tablo yardımıyla gösterilecek olunursa bu tablo aşağıdaki gibi olacaktır. Sıralama 
Birleşmiş Milletler International Trade Center Invest Maps dan alınmıştır. Sıralama 234 ülke 
arasındadır. 

Tablo-1: Orta Asya Ülkelerinin Ülkelere Göre Yabancı Sermaye Girişleri, Firma sayıları ve Ülke 
Sıralamaları 

Ülke Direk Yabancı 
Sermaye Girişi 

(Milyon USD) 

Direk Yabancı 
Sermaye Stoku 

(Milyon USD) 

Ülke 

Sıralaması 

Ülkedeki 
Firma 
Sayısı 

Çin 116011 2401612 3 27071 

Rusya Federasyonu 13810 116199 23 6427 

Kazakistan 13619 73028 24 193 

Türkiye 6512 180224 44  

Türkmenistan 3186 16627 55 15 

Azerbaycan 2899 7085 56 73 

Özbekistan 1403 6760 79 62 

Kırgızistan 693 1274 101 10 

 

Orta Asya Ülkelerinin Ülkelere Göre Yabancı Sermaye Girişleri, Firma sayıları ve Ülke Sıralamaları 
(Tablo-1) incelenilecek olunursa bölgede Çin'e çok fazla yabancı sermaye girişi olduğu görülebilir. Son 
yıllarda Rusya Federasyonuna olan yabancı sermaye girişleri azalmış; Kazakistan'la aynı düzeye 
gerilemiştir. Yabancı sermaye stoklarına bakıldığında Rusya Federasyonunun yabancı sermaye stoku 

                                                        
233 İstanbul Üniversitesi,İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, kutluk@istanbul.edu.tr  
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Türkiye'ye yaklaşmış durumdadır. Bunları Kazakistan izlemektedir. Diğer Türk Cumhuriyetleri 
arasında daha sonra Türkmenistan gelmektedir. Bu ülkeler özellikle yer altı zenginlikleri bakımından 
yabancı sermayeyi çekmektedir.  

Şimdi Türk Cumhuriyetlerinin yabancı sermaye miktarlarına, bunların sektörel dağılımına ve bu 
cumhuriyetlerin dış ticaretlerinin sektörel dağılımlarına bakalım: 

AZERBAYCAN 

Azerbaycan gerek yabancı sermaye gerekse ihracat açısından önde gelen sektör Petroldür. Dünya petrol 
ticaretinin yaklaşık %1,3 üne tek başına Azerbaycan sahiptir. Ülkede bu konudaki yabancı sermaye 
yatırımları düşmektedir. Bu sektörde yabancı sermayeli firmalar faaliyet göstermektedir. Bunu 2 
firmanın faaliyet gösterdiği kok kömürü ve petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar sektörü gelmektedir. 
(Tablo-2) 

TABLO-2: YABANCI SERMAYE VE DIŞ TİCARET AÇISINDAN AZERBAYCAN (Milyon USD) 

 

Ülke ihracatı incelenecek olunursa %94'ü mineral yakıtlar ve bunlardan elde edilen ürünlerdir. Bunu 
gemiler gurubu izlemektedir. Ülke ihracatının yaklaşık %81 ini Avrupa Birliği Ülkelerine yapmaktadır. 
Bunun yaklaşık %11 i Almanya'ya %1 i İngiltere'ye kalan %69 u diğer Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. 
ABD ye yapılan ihracat toplam ihracatın %13 ü dür. 
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Azerbaycan'ın ithalatı incelendiğinde ithalatın %25'inin makineler, mekanik cihaz ve aletler, nükleer 
reaktörler vb gurubunda olduğu görülebilir. Bunun neredeyse yarısı AB dendir. geri kalan yarısı Çin, 
Rusya Federasyonu ve Türkiye arasında bölüşülmektedir. Bunun %8  ile  elektronik cihazlar takip 
etmektedir. Bununda büyük bölümü A.B. ve Çin menşelidir.  Yaklaşık %8 lik demiryolu ve tramvay 
vagonları haricinde araçlar ithalatının büyük bölümü Almanya ve Rusya Federasyonundan temin 
edilmektedir. Yaklaşık %7 lik demir-çelik ihtiyacı da Almanya, Türkiye ve Rusya Federasyonundan 
tedarik edilmektedir. İthalatın %35 i A.B. ile olmakla beraber %24 ile Rusya Federasyonu, %16,41 ile 
Çin, %16,41 ile Türkiye önemli ticaret partnerleridir. 

 

TABLO-3:AZERBAYCAN ' IN İHRACATI (1000 USD - 2010) 

  

 

TABLO-4:AZERBAYCAN ' IN İTHALATI (1000 USD - 2010) 

  

 

KAZAKİSTAN 

Kazakistan değerlendirilecek olunursa 193 adet yabancı sermaye şirketinin varlığından söz etmek 
mümkündür. Azerbaycan’dan farklı olarak Kazakistan’da çok sayıda hizmet kolunda yabancı 
sermayeli şirketler mevcuttur. Özellikle hizmetler sektöründeki şirketler büyüme göstermektedir. 
Toptan ve perakende ticaret giderek gelişmektedir. Aynı şekilde ulaşım, haberleşme ve depolama 
sektörü de giderek gelişmektedir. Kazakistan ölçek ekonomilerinden hizmet yoğun sektörlere doğru 
kaymaktadır. Bölgenin yeni ticari cazibe merkezi olma yolundadır. (Tablo-5) 

Kazakistan’ın ihracatı incelendiğinde ihracatın en büyük kaleminin %71,69 ile mineral yakıtlar, mineral 
yağlar ve bunların damıtılmasıyla elde edilen maddeler ve %6,27 ile metal cevherleri, %6,02 ile Bakır ve 
mamulleri, %4,73 ile inorganik elementler ve radyoaktif elementler, %4,49 ile demir-çelik madenleri 
kapsamaktadır. (Tablo-6) 

Kazakistan da yoğunlukla yer altı kaynaklarını ihraç etmektedir. İhracatının %52,52 si Avrupa Birliğine 
%28 i Çin’e, %6,49 u Rusya Federasyonuna, %6,27 si Türkiye Cumhuriyetinedir. Türkiye’ye mineral 
yakıtlar, tahıl, çinko ve alüminyum satmaktadır. Diğer Türk Cumhuriyetlerinde ihracatı neredeyse yok 
seviyesindedir. (Tablo-6)   
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TABLO-5: YABANCI SERMAYE VE DIŞ TİCARET AÇISINDAN KAZAKİSTAN (Milyon USD) 

 

 

TABLO-6:KAZAKİSTAN ' IN İHRACATI (1000 USD - 2010) 
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Kazakistan’ın ithalatı Azerbaycan gibi Makineler, mekanik cihazlar ve aletler v.b. yoğundur %15,74 . 
Bunu %10,12 ile giyim, giyim aksesuarı, örgü, %8,57 ile elektrikli ve elektronik makine ve ekipman, 
televizyon ve ses sistemleri , %7,84 ile mineral yakıtlar v.b., %4,66 Demir-Çelik, %4,65 Ayakkabı v.b., 
%4,59 demiryolu ve tramvay vagonları haricinde araçlar kalemlerinden oluşmaktadır.  

İthalatının %40,73 ‘ü Çin, %29,5 i Avrupa Birliği Ülkeleri, %22,11 Rusya federasyonundan 
yapılmaktadır. Diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’den ithalatı yok denecek kadar azdır. (Türkiye 
%3,58) (Tablo-7) 

TABLO-7:KAZAKİSTAN' IN İTHALATI (1000 USD - 2010) 

 

Kazakistan'ın ihracat ve ithalatı bir arada değerlendirilecek olunursa mineral yakıtları değişik ülkelere 
sattığı fakat özellikle Rusya Federasyonundan çok miktarda mineral yakıt aldığı görülebilir. Bu özellikle 
ülkede petro-kimya sektörünün yeterince gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. Kazakistan Rusya 
Federasyonuna sattığı ham mineral yakıtları çok daha pahalıya işlenmiş vaziyette satın almaktadır. Bu 
son 25 yılda Rusya Federasyonuna bağlılık bazında bir çok şeyin değişmediğini göstermektedir. 

 

KIRGIZİSTAN 

Kırgızistan’da yabancı sermayeli 10 şirket mevcuttur. Bunlar genellikle ticari faaliyetler faaliyet 
kolundaki şirketlerdir. Bu yabancı yatırımcılar genellikle sabit sermaye yatırımı yerine akım sermaye 
hareketleridir. Bunun başlıca sebebi ülkedeki belirsizlik ve siyasi risklerdir.  (Tablo-8) 
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TABLO-8:YABANCI SERMAYE VE DIŞ TİCARET AÇISINDAN KIRGIZİSTAN (Milyon USD) 

 

 

Kırgızistan’ın ihracat kalemleri oldukça zayıftır. Bunların %24,83 ü inorganik, radyoaktif elementler, 
%13,91 i Giyim eşyaları, %10,88 meyve ve sebzeler, %9,13 sebzeler, %6,13 mineral yakıtlardan 
oluşmaktadır. (Tablo-9) 

Kırgızistan ihracatının %39,33’ü Rusya Federasyonuna, %27,6 sı Avrupa Birliğine, %17,53 ü Kazakistan, 
%7,37 si Çin e yapılmaktadır. Ekonomi önemli ölçüde Kazakistan’a ve Rusya Federasyonuna sebze, süt 
ve süt ürünleri ve diğer gıdalar ve giyim eşyaları satmaya yöneliktir. Avrupa Birliği inorganik 
kimyasallar ve radyoaktif elementlerin en önemli alıcısıdır. Türkiye’ye ihracatı %3,16 düzeyindedir 
bunu yarısında çoğu yiyecek, kurutulmuş sebze ve kökler üzerinedir.   (Tablo-9)  

TABLO-9:KIRGIZİSTAN ' IN İHRACATI (1000 USD - 2010) 
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Kırgızistan’ın ithalatı incelenecek olunursa %30,59 ile mineral yakıtlar en başta gelen sektördür. 
Kırgızistan mineral yakıtlar açısından Özbekistan ile beraber Türk Cumhuriyetlerinin en 
zayıflarındandır. Bu sebeple Kazakistan’a ve Rusya Federasyonuna mineral yakıtlarda açıkça 
bağımlıdır. Kazakistan bahsinde daha öncede belirttiğimiz gibi rafine edilmiş mineral yakıtlar 
konusundaki zafiyet aynen Kırgızistan için de geçerlidir.  

TABLO-10:KIRGIZİSTAN' IN İTHALATI (1000 USD - 2010) 

 

 

Bunu %8,09 ile makineler ve mekanik cihazlar ve bunların parçaları, %6,06 ile demiryolu ve tramvay 
vagonları haricinde araçlar alır ki bu kalemde de en önemli satıcı yine Rusya Federasyonudur. Bunu 
%4,39 ile elektrikli ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri takip eder (Tablo-10)  

Kırgızistan ithalatının yaklaşık %39 u Rusya Federasyonundan , %13  ü Kazakistan’dan ,  %24 Çin’den, 
%11 ini ise Avrupa Birliği ülkelerinden yapar. Bu gurupta daha önce de bahsettiğimiz gibi demiryolu 
ve tramvay vagonları haricinde araçlar ve mineral yakıtlar konusunda Rusya Federasyonuna 
bağımlılığı vardır. Rusya Federasyonuna Alkollü ve Gazlı içeceklere varıncaya kadar bağımlılık halen 
sürmektedir. Ahşap ve plastik de dahi Rusya Federasyonun tekeli açıkça hissedilmektedir. Türkiye’den 
ithalatı %3 civarındadır. Diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Özbekistan’a %3 civarında ithalat 
yapmaktadır. Bu da özellikle Tütün-tütün mamulleri ve mineral yakıtlardır. (Tablo-10)  

TÜRKİYE 

Türk Cumhuriyetlerinin en gelişmişi olan ülke Türkiye dir.  Bunda özellikle 90 yıla varan bağımsızlık 
geçmişi ve piyasa mekanizmasını kabul etmiş olması ve batılılaşması önemli rol oynamaktadır. En 
azından son doksan yılını kıt hammadde kaynaklarını sömürtmeden geçirmiştir. Serbest piyasa 
rejiminin bütün sektörleri Türkiye Cumhuriyetinde gelişmiştir. Hizmetler sektörü yaygındır. Dış 
ticaretinin büyük bölümünü Avrupa Birliği ile yapmaktadır.  Yabancı sermaye yapısına bakılacak 
olunursa yaklaşık 2337 yabancı sermayeli firma mevcuttur. Yabancı sermaye stoku 180 milyar USD 
düzeyindedir. Bu yabancı sermaye akımdan çok stok düzeydedir. Yani ülkede yerleşiktir. Bir çok 
sektörde de stok sermaye miktarları büyümektedir.  
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TABLO-11:YABANCI SERMAYE VE DIŞ TİCARET AÇISINDAN TÜRKİYE (Milyon USD) 
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TABLO-12:TÜRKİYE' NİN İHRACATI (1000 USD - 2010) 

 

Yabancı sermayenin yoğun olduğu sektörler Elektrik, Gaz, Su ve Finans sektörlerinde 
yoğunlaşmaktadır. Bunu toptan ve perakende ticaret ve Ulaştırma, haberleşme takip etmektedir. (Tabo-
11) Yabancı sermaye mevcudiyeti açısından Çin’den sonra bölgenin en önemli çekim alanıdır. (Tablo-
1)  

İhracatını inceleyecek olursak tramvay vagonları haricinde araçlar ve bunların parçaları %17, Giyim ve 
Giyim Aksesuarları %11,2,  elektrikli ve elektronik makine ve ekipman, televizyon ve ses sistemleri 
%7,45 Meyveler, Narenciyeler %6,9, demir-çelik %3,77 dir.  

İhracatın yaklaşık %79’u Avrupa Birliği Ülkelerinedir. Bunu %6,4 ile Rusya Federasyonu, %4,31 ile Çin 
izlemektedir. ABD ye yaklaşık %6 ihracat yapmaktadır. Uzak bölgede olan ABD için bu rakam çok 
önemli bir ihracat kalemidir. (Tablo-12) 

TABLO-13:TÜRKİYE'NİN İTHALATI (1000 USD - 2010) 

  

Türkiye’nin ithalatı incelendiğinde %14,5 lik kısmın Makineler, mekanik cihazlar ve aletler v.b. olduğu 
görülebilir. Bunların büyük kısmı Avrupa Birliği , ABD ve Çin’den  temin edilmektedir. Mineral 
Yakıtlar %12,7 ile Türkiye’nin ithalatının ikinci büyük kalemidir. Bunun büyük kısmı Rusya 
Federasyonu, Avrupa Birliği, ABD, Azerbaycan ve Kazakistan’dan temin edilmektedir. Bu mihmanda 
Azerbaycan ve Kazakistan’dan ham mineral yakıtlar alınmakta, Rusya Federasyonundan da daha önce 
bahsettiğimiz nevideki Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan kökenli  işlenmiş mineral yakıtlarla 
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doğal gaz temin edilmektedir. Yani Rusya Federasyonundan ithal edilen mineral yakıtların büyük 
bölümü yine Türk Cumhuriyetlerinin işlenmiş kaynaklarıdır. 

Türkiye'nin ithalatının yaklaşık %10u Demir-çelik %9,52 si elektrikli ve elektronik cihazlar, 
televizyonlar, ses sistemleri ve bunların parçaları, %9,21  demiryolu ve tramvay vagonları haricinde 
araçlar, %4,47 plastik mamuller, %3,45 eczacılık ürünleri, %2,57 bakır ve bakır mamulleri ve % 2,41 uçak 
ve uzay aracı parçaları gelmektedir. Türkiye'nin ithalatının %59,34 ü Avrupa Birliğinden, %14,6 sı 
Çin'den, %12,59 u Rusya Federasyonundan, %9,9 ABD dendir. (Tablo-13)  

 

TÜRKMENİSTAN 

Türkmenistan'da 15 yabancı sermayeli işletme bulunmaktadır. bunlardan 9 u ticari faaliyet 4 ü 
ulaştırma ve haberleşme üzerine faaliyet göstermektedir. Toplam 16 milyar dolarlık bir  yabancı 
sermaye stoku söz konusudur. (Tablo-14)  

Türkmenistan'ın ihracatına bakılacak olunursa %70,8 'i mineral yakıtlar, %17,17si pamuk, %4,28 i plastik 
mamullerden oluşmaktadır. Yaklaşık %3 ü tekstile dayalıdır. Türkmen pamuğu ve doğal gazı 
Türkmenistan'ın belli başlı ihraç ürünleridir. Bu ürünlerin %49,46 sı Çin'e, %6,94 ü Rusya 
Federasyonuna, %18,29 u Türkiye'ye %22,21 i Avrupa Birliğine satılmaktadır. (Tablo-15) 

TABLO-14:YABANCI SERMAYE VE DIŞ TİCARET AÇISINDAN TÜRKMENİSTAN (Milyon USD) 

 

TABLO-15:TÜRKMENİSTAN' IN İHRACATI (1000 USD - 2010) 

 

Türkmenistan'ın ithalatına bakacak olursak %19,2 si makineler, mekanik cihazlar ve aletlerdir. Bunu 
%15,38 ile demir-çelik eşyalar takip eder. Elektrikli ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri 
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ve bunların parçaları %11,48 lik paya sahiptir. %7,55 gemiler, % 6,38 i demiryolu ve tramvay vagonları 
haricinde araçlara aittir. Bunu %4,85 ile demir-çelik takip eder. (Tablo-16) 

Türkmenistan'ın ithalatının %32,75 i Türkiye'yedir. Bunu %26,23 ile Avrupa Birliği, %18,94 le Rusya 
Federasyonu, %15,1 ile Çin takip eder.  Türkiye'den yapılan ithalatta makineler, mekanik cihazlar ve 
aletler, demir-çelik eşya, Elektrikli ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri ve bunların 
parçaları başı çeker. (Tablo-16) 

TABLO-16:TÜRKMENİSTAN'IN  İTHALATI (1000 USD - 2010) 

 

ÖZBEKİSTAN 

Özbekistan'daki yabancı sermayeli şirket sayısı 62 dir. Bunlardan 21 i ticaret 10 u ulaştırma ve 
haberleşme sektöründe faaliyet göstermektedir. 2009 yılındaki yabancı sermaye stoku 6,7 milyar dolar 
civarındadır. (Tablo-17) 

TABLO-17:YABANCI SERMAYE VE DIŞ TİCARET AÇISINDAN ÖZBEKİSTAN (Milyon USD) 
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Özbekistan'ın ihracatını inceleyecek olursak çok yoğun bir sektör olmadığı görülür. Önde gelen 
sektörler %7,41 eşyalar ve diğer adi metaller, %6,34 pamuk, %6,12 Yenilen meyveler, kabuklu meyveler, 
%5,23 makineler, mekanik cihazlar ve aletler, %4,55 gübreler, %3,78 bakır ve bakır eşyalardır. 
Rakamlara baktığımızda Özbekistan'ın ihracatı tarım yoğundur. (Tablo-18) 

Özbekistan'ın ihracatının çoğunluğu %50,59 ile Avrupa Birliği ülkelerinedir. Bunu %15,64 ile 
Kırgızistan, 14,21 i Rusya Federasyonuna, %5,8 i Azerbaycan'a %5,7 si Türkiye'yedir.  Avrupa Birliği ve 
Rusya Federasyonu bağımlılığı çıkarılacak olunursa Türk Cumhuriyetlerine en fazla ihracat yapan 
cumhuriyet Özbekistan'dır. Bunun en önemli sebeplerinden biri bölgenin Orta Asya'nın tam ortasında 
olması diğeri ise tarım ağarlıklı olmasıdır. (Tablo-18) 

TABLO-18:ÖZBEKİSTAN' IN İHRACATI (1000 USD - 2010) 

 

Özbekistan'ın ithalatı incelenecek olursa %21,37 si makineler, mekanik cihazlar ve aletler oluşturur. 
Bunu %7,45 ile elektrikli ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri ve bunların parçaları, %6,88 
ahşap ve ahşap eşyalar, %6,78 i uçak ve uzay aracı parçaları, %6,47 demir-çelik , %5,13 eczacılık ürünleri, 
%4,65 demiryolu ve tramvay vagonları haricinde araçlar , %4,54 demir ve çelikten eşyalar oluşturur. 

Bu ithalatın %34,22 si Rusya Federasyonundan %33,04 ü Avrupa Birliğinden, %24,27 si Çinden, %5,81 i 
Türkiye'dendir. (Tablo-19) 

TABLO-19:ÖZBEKİSTAN'IN  İTHALATI (1000 USD - 2010) 
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Sonuç:  

Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticarete bakıldığında özellikle Türkiye kaynaklı makineler, mekanik 
cihazlar ve aletler ile elektrikli ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri ve bunların parçaları 
; Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan kaynaklı mineral yakıtlar; Özbekistan ve Kırgızistan 
kaynaklı tarımsal ürünler ve Kırgızistan kaynaklı süt ve süt ürünlerine dayalı bir ülkeler arası dış ticareti 
görmek mümkündür. Bütün bunlara rağmen Türk Cumhuriyetleri arasındaki dış ticaret maalesef 
gelişememiştir. Üstelik sınır komşulukları da buna bir sebep oluşturamamıştır. Türkiye'nin Türk 
cumhuriyetlerinin hiç birine sınır komşuluğu olmamasına rağmen bölgede Avrupa Birliğine de sattığı 
kaliteli mallar sayesinde bir pazarı oluşmuştur. Bölgeden de enerji ihtiyacını sağlamaya çalışmaktadır. 
Fakat bu hususta sınır komşuluğu olmaması maliyetleri arttırmakta ve aracı ülkeleri zengin etmektedir. 

TABLO-20:Türk Devletleri Arası Dış Ticaret (1000 USD - 2010) 

  

25 yıl öncesi gibi hammadde ve tabi kaynaklar Rusya Federasyonu tarafından toplanıp yine Rusya 
Federasyonu tarafından dağıtılmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri yüksek miktarlı yabancı sermaye 
girişleri yapmış bununla beraber bölgede gerek hammadde kaynakları elde etmiş gerekse pazar 
kazanmıştır. 

Çin bölgede özellikle sınır komşuluğu sayesinde Kazakistan'dan ham mineral  yakıtlar almakta 
bölgenin tümüne makineler, mekanik cihazlar ve aletler ile elektrikli ve elektronik cihazlar, 
televizyonlar, ses sistemleri ve bunların parçalarını satmaktadır. Çin Kazakistan ve Kırgızistan üzerinde 
ciddi bir sınır avantajına sahiptir ve bunu ticarete çevirmiştir. Rusya Federasyonu motorlu araçlarda 
bölgenin tedarikçisi durumundadır. Bu araçların büyük bölümü Rusya Federasyonu üzerinde satın 
alınmaktadır. 

Bölge bütün bu ekonomik göstergelerin haricinde 25 yıl öncesine kadar Rusya Federasyonun nüfus 
bölgesidir. Gerek hammadde kaynağı gerekse pazarıdır. Çin bölgede tarihi emeller taşımaktadır. 
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Avrupa Birliği için ise bölge hem ham madde, maden ve enerji kaynağıdır hem de büyük bir pazar 
teşkil etmektedir. ABD tabi kaynaklarda, enerjide ve pazarda var olmak istemekte; Çin ve Rusya 
Federasyonuna karşı bölgeyi stratejik üst olarak kullanmak istemektedir. Bölge ekonomik olarak kurtlar 
sofrasında paylaşılmaktadır. Bir Türk Devletleri ekonomik birliği kurulmadığı taktirde bölge bu dört 
kuvvet arasında sömürü düzeni içerisinde eriyip gidecektir.  

Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resülzadenin " Azerbaycan'ın makus talihi nefttir.  Bu 
neft burada oldukça Azerbaycan müstakil kalamaz" sözündeki gibi Türk Cumhuriyetlerinin makus 
talihi enerji ve tabi kaynaklarca zenginliğidir. Yirmi birinci yüz yıl bunun yanına bir de küresel pazar 
kavramını geliştirmiştir. Avrupa Birliği tarihi kader birliği olan Yunanistan, İspanya, Güney Kıbrıs Rum 
Kesimi gibi ülkeleri küresel pazar olarak sömürmekten geri durmamıştır. Gelinen durum hepimizin 
malumudur. Türk Ekonomik Birliği ve Sonuçta Türk Birliği bölgenin güç, pazar, hammadde ve enerji 
savaşlarında eriyip gitmesine mani olabilecek tek yoldur. Bölgeye hakim, ekonomik kabiliyete sahip 
Kazakistan ve/veya ekonomik seviyesiyle Türkiye Cumhuriyetinin Türk Birliğinin öncüsü olma 
sorumluluğu ve mecburiyeti vardır. Türk Dünyasını güç, pazar, hammadde ve enerji  savaşları 
sonrasında sömürge olmasını engelleyecek şiar ve Türk dünyasının vizyonu yirminci yüzyılın 
başlarında olduğu gibi "Dilde Fikirde İşte Birliktir". 

Kaynakça: 

Market Analysis and Research, International Trade Centre (ITC); <Çevrim içi> 
http://www.trademap.org/; 19-04-2013 
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BİLDİRİ NO 228: FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM 
YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Özlem Gökçe Tekin234; Gülay Bedir235 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşlerini 
incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplamak için 12 öğretmen 
adayı ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış 
görüşme formu uygulanmıştır. Amaca uygun olarak öğretim yöntem ve teknikleri hakkında öğretmen 
adaylarının görüşleri incelenmiş ve analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının benzer cevapları 
gruplandırılmış ve incelenmiştir. Öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik 
görüşleri incelendiğinde, geleceğin öğretmenleri için lisans eğitimi çok önemlidir. Öğretmen 
adaylarının öğretim yöntem teknik bilgi ve becerisine sahip olma konusunda kendilerini yeterli 
görmedikleri de bulgulardan elde edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Öğretim yöntem ve teknikleri, Öğretmen adayları, Fen öğretimi 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde bireylerden, bilgi tüketmekten çok bilgi üretmeleri beklenmektedir. Çağdaş dünyanın 
kabul ettiği birey, kendisine aktarılan bilgileri aynen kabul eden, yönlendirilmeyi ve biçimlendirilmeyi 
bekleyen değil, bilgiyi yorumlayarak anlamın yaratılması sürecine etkin olarak katılandır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2013). Öğrenenlerin bilgiyi nasıl öğrendiklerine ilişkin bir kuram olarak gelişmeye başlayan 
yapılandırmacılık, zamanla öğrenenlerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarına ilişkin bir yaklaşım halini 
almıştır. Bilginin doğası ve öğrenme, yapılandırmacılığın temel dayanağı olmuştur (Şaşan, 2002). 

Fen bilimlerinin yaşamımızdaki etkisinin farkındalığında olduğumuz günümüzde, fen eğitiminin 
önemi birçok araştırmacı tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu eğitim kapsamında gerçekleştirilen 
öğretimlerle, öğrencilerin araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine 
güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu 
öğrenen bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır (MEB, 2013) 

Son yıllarda fen eğitimi ve öğretiminde “fen okuryazarı” kavramı üzerine yoğunlaşmış olduğu 
görülmektedir. Fen okuryazarı denildiğinde; bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi 
farklı ve gereken durumlarda kullanabilen fennin teknoloji ve toplumla etkileşiminin bilincinde olan 
bireyler akla gelir (Solmaz, 2007). 

Çepni, Ayas, Johnson ve Turgut 1997 yılında fen bilimleri öğretmenlerinin yeterliklerini saptamaya 
yönelik olarak yaptıkları çalışmada, öğretmenlerin yeterliklerini;  

1) Konuyu tam bilmek  

2) Öğretme yeteneği  

a) planlama ve hazırlık  

b) öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma  

c) etkili iletişim kullanarak ve dersin düzenini gerekli dikkati kullanarak dersi düzenleme  

d) hedefleri belirleme ve değerlendirme  

3) Sınıf yönetimi ve öğrencilerle ilişkiler  

                                                        
234  Özlem Gökçe Tekin, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü  
 
235 Doç. Dr. Gülay Bedir, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , gulaybedir@hotmail.com  
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4) Öğrenci rehberlik hizmetlerine yönelik ilişkin rolleri belirleme  

5) Kişisel ve mesleki yeterlilikler olarak belirlemişlerdir (Akt. Karamustafaoğlu, 2003). 

Bugünün ve yarının gereksinimlerine yanıt vermesi gereken 21. yüzyılın öğretmeni, öğrencilere, 
yalnızca ders veren ve onları değerlendiren bir kişi olmamalıdır. Günümüzün öğretmeni, öğretme-
öğrenme süreçlerini örgütleyebilen, iyi bir yönetici, iyi bir gözlemci ve nitelikli bir rehber olmalıdır. Bu 
bağlamda, öğretmenlik mesleği günümüzde daha fazla nitelik ve yeterlilik gerektiren bir meslek 
durumuna gelmiştir Öğretmenin görevi, çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanarak 
öğrenme yaşantıları düzenlemek ve istendik davranışların öğrenci tarafından kazanılıp 
kazanılmadığını değerlendirmektir (Gökçe, 2000).  

Yöntem kavramı, bilinmeyen gerçekleri bulup meydana çıkartmak, bilinenleri başkalarına tanıtıp 
benimsetmek amacıyla fikirlerin, olanakların, araçların ve kaidelerin en iyi şekilde düzene konulması 
için izlenen yol olarak tanımlanmıştır. Öğretmen etkinlikleri; açıklama, tahtaya yazma, soru sorma, 
gösteri yapma, yazdırma gibi çalışmaları içermektedir. Öğrenci etkinlikleri ise; soruları cevaplama, 
örnek çözme, deney yapma, gibi çalışmaların birleşimi bir öğretim yöntemini meydana getirir 
(Karamustafaoğlu, 2003). 

Öğretmenin öğretme yeteneği kapsamında ele alınan öğretim yöntem ve teknikleri öğretimin etkililiği 
açısından önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda öğretim yöntem ve tekniği ile ilgili literatürde birçok 
tanımlama yapılmıştır. Örneğin, Korkmaz (2002)‟a göre çağdaş fen bilgisi ders programlarında yöntem, 
bilimsel tutumların ve zihinsel süreç becerileri kullanım yolu ile bilimsel kavram ve ilkelere varma 
olarak ifade edilmiştir. Alaylıoğlu ve Oğuzkan (1974)‟a göre yöntem ise, “Bir sorunu çözmek bir deneyi 
sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen 
ve izlenen düzenli yoldur”. Öğretim yöntemi ise, “Öğrencilerin özellikleri ders araç gereçleri ile tüm 
öğrenme durumu göz önünde tutularak saptanan ve izlenen mantıklı yol” olarak tanımlanmaktadır 
(Akt. İlhan, 2006).  

Öğretmenin öğretim etkinliklerini düzenlerken kullandığı yöntem; öğretim stratejisinden öğretim 
yöntemlerine, öğretim yöntemlerinden öğretim etkinliklerine ve öğretmenin kullandığı özgün 
tekniklere uzanmaktadır (Erginer, 2000). Öğretmenler farklı yöntemler kullanmak suretiyle öğrencinin 
anlama yeteneğinin gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlamaktadırlar. Bu yetenekleri geliştirilmiş 
öğrencilerin iletişim  gücünün arttığı ve yeni etkinlikler üretebildikleri iddia edilmektedir. Dolayısıyla, 
öğretmenin yürüttüğü derslerde seçeceği öğretim yöntem ve tekniklerinin, konuların içeriğine, 
öğrencilerin yaşlarına, ön öğrenmelerine, ilgilerine uygun olmalı ve onları yaratıcı düşünmeye, 
araştırmaya yönlendirmelidir (Karamustafaoğlu, 2003). 

Araştırmanın Amacı 

Sınıf ortamında öğretmenin kullanıldığı öğretim yöntem ve teknikler, kuşkusuz hedef ve davranışların 
oluşturulmasında önemli bir belirleyici ve öğrenmenin kalitesini ve kalıcılığını doğrudan etkileyen en 
önemli faktördür. Öğretmenin dersini yürütürken, öğrencilerin derse dikkatlerini çekmesi, aktif olarak 
onları derse katması, öğrenme ortamının daha etkileyici olması ve öğrenmelerin hem eğlenceli hem de 
kalıcı olabilmesi için kullanması uygun ve gerekli olan yöntemleri tespit etmesi önemlidir (Erdem, 
1997). Bu bağlamda, geleceğin öğretmenleri olan eğitim fakültesi lisans öğrencilerinin öğretim 
sürecinde öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri önem kazanmaktadır. Belirtilen gerçek ve 
gerekçelerden yola çıkılarak bu araştırmanın genel amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği Anabilim Dalında okuyan ve Öğretmenlik Uygulaması 
dersini almış olan öğretmen adayı 4. sınıf öğrencilerinin öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin 
görüşlerini incelemektir. Araştırmanın genel amacına ulaşmak üzere aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır. Fen bilimleri öğretmen adaylarının; 

1. Öğretim yöntem ve teknikleri bilgi ve becerisine sahip olmaları gereğinin nedeni nedir? 

2. Lisans eğitimi süresince öğretim yöntem ve teknikleriyle  ilgili aldıkları eğitimin düzeyi nedir 
ve bu eğitimin eksik yönleri var mıdır, varsa nelerdir? 

3. Öğretim yöntem ve teknikleri kullanma yeterliliği açısından kendilerini hangi düzeyde 
gördüklerine ilişkin düşünceleri nelerdir?  



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

687 

  

4. Öğretim yöntem ve teknikleri kullanmanın faydalarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

5. Öğretim yöntem ve teknikleri kullanmada karşılaşacakları sıkıntılara ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. YÖNTEM 

Bu araştırmada, öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik olarak öğretmen adaylarının görüşleri 
belirlenmeye çalışıldığından, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Nitel 
araştırmalarda gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemleri kullanılır ve 
algılar ve olaylar doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül olarak ortaya konmaya çalışılır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2013).  

2.1.  Araştırmanın Örneklemi 

Çalışmanın örneklemini 2014-2015 eğitim öğretim yılı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi İlköğretim Fen Bilimleri Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (N= 12). Çalışma 
nitel bir çalışma olduğu için, süreç uzun zaman alacağından örneklem sayısı on ikidir. Araştırmanın 
örneklemi belirlenirken öğretmenlik uygulaması dersi almış öğrencilerden veri toplanması 
amaçlandığından amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

2.2.  Veri Toplama Aracı 

Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu teknikte araştırmacı görüşme 
sorularını önceden hazırlar; ancak görüşme sırasında araştırılan kişilere kısmi esneklik sağlayarak 
oluşturulan soruların yeniden düzenlenmesine tartışılmasına izin verir. Bu tür görüşmede araştırılan 
kişilerin de araştırma üzerinde kontrolleri söz konusudur (Ekiz, 2009). Araştırmada araştırmacılar 
tarafından uzman görüşü alınarak oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu beş açık uçlu 
sorudan oluşmaktadır. 

2.3.  Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmanın sağlıklı sonuçlar verebilmesi ve not almaya gerek kalmadan etkili bir şekilde 
gerçekleşmesi için görüşmeler katılımcıların izni alınarak kaydedilmiştir. Araştırmacılar tarafından 
veriler önce bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiş sonra da nitel araştırma tekniklerinden içerik 
analizi kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek 
kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu bağlamda, içerik analizi yoluyla verileri tanımlama ve verilerde 
saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Öğretmen 
adaylarının her bir soruya verdiği cevaplar benzerlikleri bakımından gruplandırılarak yorumlanmıştır. 
Görüşmelerden elde edilen ham veriler kodlama yapılarak okuyucular için anlamlı bir hale getirilmiştir. 
Katılımcı öğretmen adaylarının isimlerinin yerine  K1, K2, K3,…K12 şeklinde kodlar kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Örnekleme dâhil olan öğretmen adaylarından toplanan verilere yönelik yapılan içerik analizi 
sonucunda elde edilen ve öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri bilgi ve becerisine sahip 
olma gerekliliğinin nedenlerine yönelik kodlar Tablo 3.1.’de verilmiştir. 

Tablo 3.1. Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Bilgi ve Becerisine Sahip Olma 
Gerekliliği Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Kod f 

Yaparak yaşayarak öğrenme 8 
Aktif öğrenmeyi sağlama 6 
Kalıcı öğrenmeyi sağlama 5 
Zeka türüne göre öğretebilme 5 
Gelişim düzeyine uyarlama 5 
Motivasyonu sağlama 3 
Öğrenirken eğlendirme 2 
Bilgiyi kullanma 2 
Hazırbulunuşluğa uyarlama 2 
Algı düzeyine uyarlama 1 
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Tablo 3.1. incelendiğinde öğretmen adaylarının çoğunluğu (8/12) yöntem teknik bilgi ve becerisine 
sahip olmanın gereğini, yaparak yaşayarak öğrenme olarak ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının 
yarısı (6/12) gereklilik nedeni olarak aktif öğrenmeyi sağlamayı göstermiştir. Öğretmen adaylarının 
yarıdan azı (5/12) yöntem teknik bilgi ve becerisine sahip olmanın gerekliliğinin nedeninin kalıcı 
öğrenmeyi sağlama, zeka türüne göre öğretebilme ve gelişim düzeyine uyarlama olduğunu 
belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarından birkaçı (3/12) motivasyon sağlamayı yöntem teknik 
kullanmanın gereklilik nedeni olarak açıklamıştır. Az sayıda öğretmen adayı (2/12) yöntem tekniğin 
gereklilik nedeni olarak öğrenirken eğlendirme, bilgiyi kullanma ve hazırbulunuşluğa uyarlamayı 
göstermişlerdir. Sadece bir öğretmen adayı algı düzeyine uyarlamanın öğretim yöntem ve tekniklerinin 
gereklilik nedeni olduğunu belirtmiştir. Bu öğretmen adayı (K2) görüşünü şöyle ifade etmiştir: 
“Öğretmen olduğumuz zaman, her öğrencinin kişilik özellikleri farklı, algı düzeyleri farklı buna göre bir yöntem 
belirleyip daha iyi anlatabilmek öğrencilerin geleceği için daha iyi olur. Teknikler onun için gerekli.” 

Tablo 3.2. Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleriyle  İlgili Aldıkları 
Eğitimin Düzeyine Yönelik Bulgular 

Tema Kod f 

 
Eğitim Düzeyi 

Orta Düzey 9 
Yetersiz 2 

Yeterli  1 

Tablo 3.2. incelendiğinde öğretmen adaylarının çoğunluğu (9/12) lisans eğitiminde öğretim yöntem ve 
teknikleriyle  ilgili aldıkları eğitimi orta düzeyde görürken, az sayıda öğretmen adayı (2/12)  lisans 
eğitiminde öğretim yöntem ve teknikleriyle  ilgili aldıkları eğitimi yetersiz olarak ifade etmektedirler. 
Öğretmen adaylarından sadece biri lisans eğitim süresince aldığı yöntem teknik eğitimini yeterli 
gördüğünü belirtmiştir. 

Tablo 3.3. Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleriyle  İlgili Aldıkları 
Eğitimin Eksikliklerine Yönelik Bulgular 

Tema Kod f 

Eğitim 
Eksiklikleri 

Uygulama yetersizliği 10 
Ayrıntılı anlatım 
yetersizliği 

2 

Eski alışkanlıklar 1 

Tablo 3.3. incelendiğinde öğretmen adaylarının tamamına yakını (10/12) lisans eğitiminde öğretim 
yöntem ve teknikleriyle  ilgili aldıkları eğitimin eksikliği olarak uygulama yetersizliğini göstermiştir. 
Bu öğretmen adaylarından biri (K5) görüşünü şöyle ifade etmiştir: “Lisansta sınıfta kendimizi öğrencilerin 
yerine koyarak uygulamalar yaptık. Ne kadar biz öğrencinin seviyesine düşmeye çalışsak da o öğrencinin 
psikolojisine düşemeyiz. Okullarda gidip uygulasak nasıl bir tepki aldığımızı daha iyi görürüz.” Adayların az 
bir kısmı (2/12) ayrıntılı anlatım yetersizliğini eksiklik olarak ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarından 
sadece biri ise lisans eğitim süresince aldığı yöntem teknik eğitiminin eksikliği olarak öğretim 
üyelerinin eski alışkanlıklarını göstermiştir. 

Tablo 3.4. Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanmada Kendilerini Hangi 
Düzeyde Gördükleri Hakkındaki Düşüncelerine Yönelik Bulgular 

Tema Kod f 

Öz  
Değerlendirme 

Yetersiz  6 

Orta Düzey  4 

Yeterli 2 

Tablo 3.4. incelendiğinde öğretmen adaylarının yarısı (6/12) öğretim yöntem ve teknikleri kullanma 
yeterliliği açısından kendilerini yetersiz gördüklerini ifade etmişlerdir. Bu öğretmen adaylarından biri 
(K4) görüşünü şöyle ifade etmiştir: “İlk aşama için yetersiz olurum diyebilirim. Çünkü ben 5e yi gördüm ve 
altı şapkada bulundum. Diğerlerini arkadaşlar dinleyerek görüyoruz. Uygulanmadığı için ne kadar da dinlesek 
yer eder mi desem? Etmez diyebilirim. Yani uygulayarak yıldan yıla ilerleyeceğini düşünüyorum.” Öğretmen 
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adaylarının yarısından azı (4/12) öğretim yöntem ve teknikleri kullanma yeterliliği açısından 
kendilerini orta düzeyde gördüklerini ifade etmişlerdir. Bu öğretmen adaylarından biri (K11) görüşünü 
şöyle ifade etmiştir:  “Orta seviyede olduğumu düşünüyorum, iyi de değil kötü de değil. Çünkü her yöntemi 
denemedim, belli yöntemler ya da seçilip verilen yöntemler denendi.” Az sayıda öğretmen adayı (2/12) ise 
kendilerini yetersiz gördüklerini belirtmişlerdir. 

Tablo 3.5. Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanmanın Faydaları Hakkında 
Görüşlerine Yönelik Bulgular 

Tema  Kod f 

 
 
 
Öğretmen 

Derse dikkat çekmek  7 
Motivasyonu artırma 5 
Hedefe ulaşmada kolaylık 5 
Kullanım kolaylığı 4 
Hazırbulunuşluğa görelik 4 
Etkili sınıf yönetimi sağlama 1 
Yorulmayı önleme 
Bilgiyi kolay aktarım 

1 
1 

 
 
 
Öğrenci 

Aktif katılım 10 
Kalıcı öğrenme 8 
Motivasyonu artırma 8 
Dikkat çekme 5 
Bireysel farklılıklara görelik 5 
Bilgiyi kullanma 5 
Zengin öğrenme yaşantıları 3 
Öğrenirken eğlenme 3 
Sosyalleşmeyi sağlama 3 
Öğrenmeyi öğrenme 2 
Somutlaştırma 2 

Tablo 3.5. incelendiğinde öğretmen adaylarının yarısından fazlası (7/12) derse dikkat çekmeyi, az 
sayıda öğretmen adayı (5/12) motivasyonu artırma ve hedefe ulaşmada kolaylığı, az sayıda öğretmen 
(4/12) kullanım kolaylığı ve hazırbulunuşluğa göreliği, öğretim yöntem ve teknikleri kullanmanın 
öğretmen açısından faydaları olarak ifade etmişlerdir. Sadece birer öğretmen adayı öğretim yöntem ve 
teknikleri kullanmanın öğretmen açısından faydaları olarak etkili sınıf yönetimi sağlama, yorulmayı 
önleme ve bilgiyi kolay aktarmayı göstermiştir. Öğretmen adaylarından biri (K12) öğretim yöntem ve 
teknikleri kullanmanın faydaları hakkındaki görüşlerini şöyle ifade etmiştir:  

“Dersin amaçlarına daha kolay bir şekilde ulaşabilirsin. Öğrencinin hazırbuluşluk düzeyine göre 
uygulama yaparsın, onun sevebileceği bir şey. Bilgiyi daha rahat aktarabilirsin, sen fazla yıpranmazsın 
yorulmazsın. Hem öğrenci daha etkin olur, daha iyi alır. Avantajı o diyebilirim.” 

Öğretim yöntem ve teknikleri kullanmanın öğrenciler açısından faydaları olarak öğretmen adaylarının 
çoğu (8/12) motivasyonu artırma, yarıdan azı (5/12) dikkat çekme, bireysel farlılıklara görelik, bilgiyi 
kullanmayı göstermişlerdir. Az sayıda öğretmen adayı (3/12) öğrenirken eğlenme ve sosyalleşmeyi 
sağlamayı, yine az sayıda öğretmen adayı (2/12) somutlaştırmayı sağlamayı öğretim yöntem ve 
teknikleri kullanmanın öğrenciler açısından faydaları olarak ifade etmişlerdir.  

Öğretmen adaylarından birinin (K3) öğretim yöntem ve teknikleri kullanmanın öğrenci açısından 
faydaları hakkındaki görüşleri şöyledir: “Karşılıklı ilişki fazla olur, arkadaşlarıyla grup çalışmaları sayesinde 
sosyalliği artar, yapılan etkinliklerle de kalıcı öğrenmeler gerçekleşebilir.” 
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Tablo 3.6. Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanmada Öğretmenlerin Karşılaşacakları Sıkıntılara İlişkin 
Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Yönelik Bulgular 

Tema  Kod f 

 
 
Öğretmen 

Zaman kaybı 10 
Kontrolü sağlayamama 7 
Araç-gereç sıkıntısı 7 
Maliyet 5 

Öğrenci Aileye ödev yaptırma 7 
Özgüven eksikliği 4 
Maddi sıkıntı 3 

 
Öğrenme ortamı 

Kalabalık sınıflar 9 
Laboratuvar eksikliği 7 
Araç-gereç  
Gürültü 

4 
4 

Tablo 3.6. incelendiğinde  öğretim yöntem ve teknikleri kullanmada öğretmenlerin yaşayacağı 
güçlükler olarak öğretmen adaylarının tamamına yakını (10/12) zaman kaybını, yarıdan fazlası (7/12) 
kontrolü sağlayamama ve araç-gereç sıkıntısını, yarıdan azı (5/12) maliyeti göstermişlerdir. 

Öğretim yöntem ve teknikleri kullanımının öğrenciler açısından olumsuz yönleri olarak öğretmen 
adaylarının yarıdan fazlası (7/12) aileye ödev yaptırmayı, yarıdan azı (4/12) özgüven eksikliğini, az 
sayıda öğretmen adayı (3/12) ise maddi sıkıntıyı göstermişlerdir. 

Öğretmen adaylarından biri (K8) öğretim yöntem ve teknikleri kullanmanın öğrenciler açısından 
olumsuz yönleri hakkındaki görüşlerini şöyle ifade etmiştir: “Kendine güveni olmayan öğrenciler katılmak 
istemeyebilir, daha çok korkabilir. Mesela rol yaptırmak tarzında çıkıp da sınıfın karşısında oynamayabilir, 
düşüncelerini söylemekten çekinebilir o yapıdaki öğrenciler. Eğer öğrencinin hazırlayacağı bir şey varsa dediğim 
gibi onun da maddi açıdan sıkıntı yaşayabilir. Başkada bir zorluk görmüyorum.” 

Öğretim yöntem ve teknikleri kullanımının öğrenme ortamı açısından olumsuz yönlerine ilişkin 
öğretmen adaylarının çoğu (9/12) kalabalık sınıfları, yarıdan fazlası (7/12) laboratuvar eksikliğini, 
yarıdan azı (4/12) araç gereç ve gürültüyü göstermişlerdir. 

4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Fen Bilimleri Öğretmenliği Anabilim Dalında okuyan ve Öğretmenlik Uygulaması dersini almış olan 
öğretmen adayı son sınıf öğrencilerinin öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşlerinin araştırıldığı 
çalışmanın bu bölümünde, görüşme formundan elde edilen bulgulara ve tartışmalara dayalı olarak 
ulaşılan sonuçlara ve bu sonuçlara yönelik önerilere, yer verilmiştir. 

Yapılan çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarının büyük bir kısmı yaparak yaşayarak öğrenmeyi 
ve aktif öğrenmeyi sağladığı için öğretim yöntem ve teknikleri bilgi ve becerisine sahip olmanın gerekli 
olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları kalıcı öğrenmeyi, zeka türüne göre öğretebilmeyi, 
gelişim düzeyine uyarlamayı, motivasyonu sağlamayı, öğrenirken eğlendirmeyi, bilgiyi kullanmayı, 
öğrencinin hazırbulunuşluğuna uyarlama ve algı düzeyine uyarlamayı sağladığından yöntem tekniğin 
gerekli olduğunu  ifade etmişlerdir. 

Öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik görüşleri incelendiğinde, içerik analizi 
sırasında ön plana çıkan olgulardan birisi, lisans eğitiminin rolünün önemidir. Öğretmen adaylarının 
çoğunluğu lisans eğitiminde öğretim yöntem ve teknikleriyle  ilgili aldıkları eğitimi orta düzeyde 
görürken, az sayıda öğretmen adayı lisans eğitiminde öğretim yöntem ve teknikleriyle  ilgili aldıkları 
eğitimi yetersiz görmekte biri ise yeterli olduğunu ifade etmiştir. Öğretmen adaylarının çoğu  lisans 
eğitiminde öğretim yöntem ve teknikleriyle  ilgili aldıkları eğitimin eksikliği olarak uygulama 
yetersizliğini göstermiştir. Adayların birkaçı da anlatım yetersizliğini ve öğretim üyelerinin eski 
alışkanlıklarını  eksiklik olarak ifade etmişlerdir.  

Öğretmen adaylarının yarısı öğretim yöntem ve teknikleri kullanma yeterliliği açısından kendilerini 
yetersiz gördüklerini ifade etmişlerdir. Adayların birkaçı öğretim yöntem ve teknikleri kullanma 
yeterliliği açısından kendilerini orta düzeyde ve yetersiz gördüklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen 
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adaylarının bir kısmı derse dikkat çekmeyi, birkaçı da motivasyonu artırma ve hedefe ulaşmada 
kolaylığı, kullanım kolaylığı ve hazırbulunuşluğa göreliği, sınıf yönetimi sağlama, yorulmayı önleme 
ve bilgiyi kolay aktarmayı öğretim yöntem ve teknikleri kullanmanın öğretmen açısından faydaları 
olarak ifade etmişlerdir. Sadece birer öğretmen adayı göstermiştir.  

Öğretmen adaylarının çoğu motivasyonu artırmayı, bir kısmı ise dikkat çekmeyi, somutlaştırmayı 
sağlamayı, öğrenirken eğlenme ve sosyalleşmeyi sağlamayı, bireysel farlılıklara görelik, bilgiyi 
kullanmayı, öğrenirken eğlenme öğretim yöntem ve teknikleri kullanmanın öğrenciler açısından 
faydaları olarak ifade etmişlerdir. 

 Öğretim yöntem ve teknikleri kullanmada öğretmenlerin yaşayacağı güçlükler olarak öğretmen 
adaylarının büyük bir kısmı zaman kaybını, bir kısmı ise kontrolü sağlayamama ve araç-gereç sıkıntısını 
ve maliyeti göstermişlerdir. Öğretmen adayları öğretim yöntem ve teknik kullanmada yaşadıkları 
güçlükler olarak materyal eksikliği ve sınıfların kalabalık olmasını göstermişler. Bu bulgular Kaptan ve 
Korkmaz (2001)’ ın çalışmaları ile paralellik göstermektedir. Öğretim yöntem ve teknikleri kullanımının 
öğrenciler açısından olumsuz yönleri olarak öğretmen adaylarının çoğu aileye ödev yaptırmayı, birkaçı 
da özgüven eksikliğin ve maddi sıkıntıyı göstermişlerdir. Öğretim yöntem ve teknikleri kullanımının 
öğrenme ortamı açısından olumsuz yönlerine ilişkin öğretmen adaylarının çoğu kalabalık sınıfları ve 
laboratuvar eksikliğini, birkaçı ise  araç gereç ve gürültüyü göstermişlerdir. İlgili literatür 
incelendiğinde buna ilişkin sonuçlar görülmektedir (Dindar ve Yaman, 2002). 

Öneriler 

Fen öğretiminde istenen hedeflere ulaşılabilmesi için sonuçlara dayalı öneriler aşağıda belirtilmiştir:  

1. Lisans eğitiminde öğretmenlik uygulaması dersine yönelik daha fazla uygulama yapılması 
konusunda öğretim üyeleri görev üstlenmelidir. 

2. Öğretmen adayları staj döneminde uygulama yaparken eksikliklerin görülüp önlem alınması 
açısından  öğretim üyeleri tarafından kontrolün sağlanması gerekmektedir. 

3. Okullardaki materyal eksikliği tespit edilip ilgililere bildirilmelidir. 

4. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar farklı alanlarda, farklı illerde benzer araştırmalar yapılarak 
elde edilecek  sonuçlarla karşılaştırılabilir. 

5. Öğretmen adaylarına uygulanan bu çalışma ayrıca görev yapan öğretmenlere de uygulanabilir. 

KAYNAKÇA 

Aktepe, V. ve Aktepe, L. (2009). Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin 
öğrenci görüşleri: Kırşehir Bilsem örneği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 
69-80. 

Binler, A. (2007). Fen öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma yatkınlıkları. Yüksek lisans 
tezi, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars. 

Dindar, H., & Yaman, S. (2002). Öğretmenlerin ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda fen ve teknoloji dersinde 
öğretim yöntemlerini kullanma durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(1), 103-108. 

Ekiz, D. (2009) Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık. 

Ergani, 2010. (2010). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim yöntem ve teknikleri ile materyal 
kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Kütahya. 

Erginer, E. (2000). Öğretimi planlama uygulama ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık. 

Gökçe, E. (2000). Yirmi birinci yüzyılın öğretmeni. Çağdaş Eğitim Dergisi, 270. 

İlhan, B. (2006). Müfredat laboratuvar ilköğretim okullarında 6. 7. ve 8. sınıflarda görev yapan alan 
öğretmenlerinin küçük grupla öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama durumları. Yüksek lisans tezi, 
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

692 

  

Kaptan, F., & Korkmaz, H. (2001). İlköğretim okullarında fen bilgisi dersinin uygulanmasında 
karşılaşılan güçlükler. Çağdaş Eğitim, 281, 19-26. 

Kaptan, F., & Korkmaz, H. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme, problem 
çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 164–
170. 

Karamustafaoğlu, K., 2003, Kavram Haritası Yolu İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgılarının 
Tespiti. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

MEB (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi öğretim programı. T.C. Milli 
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. 

Solmaz, A. (2007). Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri ve yöntemlerin uygulanışına ilişkin 
öğrenci görüşleri. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 

Şaşan, H. (2002).Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 74(75), 49-52. 

Yıldırım, A.,Şimşek, H.(2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.  Ankara: Seçkin Yayıncılık. 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

693 

  

BİLDİRİ NO 230: FİRMALARIN FİNANSAL KALDIRAÇ DERECELERİNİN 
HESAPLANMASI VE BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz Kuğu236  

Özet 
İşletmelerin finansal risklerinin bir ölçütü olan finansal kaldıraç derecesi, faiz ve vergi öncesi karlılıktaki 
yüzdesel değişimin, karlılıkta yol açtığı değişimleri belirlemeye yarayan bir ölçüttür. Finansal kaldıraç 
dereceleri hesaplanarak, firmaların karlılık potansiyelleri belirlenebileceği gibi, bu potansiyeli harekete 
geçirmek için katlanacakları riski de ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul (BIST)’da faaliyet 
gösteren firmaların finansal kaldıraç dereceleri belirlenerek özkaynak karlılıklarına etkileri ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Firmaların yer aldığı sektör ortalaması hesaplanmış ve geçmiş yıllara ait 
hesaplamalar da yapılarak finansal risklerin gelişme yönleri saptanmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler : Finansal kaldıraç derecesi, Finansal risk, Özkaynak karlılığı, Kısa vadeli 
yabancı kaynaklar 
Jel Kodları  : G1, G2, G3 
 

Calculation of Financial Leverage Rates of Companies and an Application in Stock Exchange 
Istanbul 

Abstract 
The financial leverage ratio, a measure of the financial risks of an entity, is a measure of the percentage 
change in profit before interest and taxation that determines the changes in profitability. By calculating 
the financial leverage ratios, the profitability potentials of the companies can be determined, as well as 
the risk that they will endure to take this potential action. In this study, the financial leverage ratios of 
companies operating in Stock Exchange Istanbul (BIST) were determined and the effects on the 
profitability of the equity were tried to be revealed. The sector average in which the companies are 
located has been calculated and calculations related to the past years have been made to determine the 
development directions of financial risks. 
Keywords: The Financial leverage ratio, Financial risk, Return on equity, Short term liabilities 
Jel Codes: G1, G2, G3 
 

1. Giriş 

Finansal Kaldıraç Derecesi (Degree of Financial Leverage, finansal kaldıraç derecesi), işletmelerin 
finansal risklerinin bir ölçüsüdür. Faiz ve Vergi Öncesi Kardaki (FVÖK) yüzdesel değişimin, işletme 
karlılığına yaptığı etkinin ölçülmesine dayalı bir yöntemdir. İşletme karlılığı olarak en sık kullanılan 
ölçüler ise Hisse başına karlılık (HBK), Özkaynak karlılığı (ÖKK) ve Net karlılık oranı (NKO) olarak 
ifade edilebilir (Akgüç, 1998: 139; Aydın, Başar, Coşkun, 2011: 105; Long, Malitz, 1985: 327). 

İşletme kaynak tercihinde özkaynak yoluyla finansman sağlamayı tercih ettiğinde, FVÖK ve Vergi 
öncesi kar (VÖK) arasında bir fark olmayacaktır. Başka bir ifade ile kaynak ihtiyacı hisse senedi ihracı 
ile sağlanıyorsa finansal kaldıraç derecesi’den söz edilemez. Ancak yabancı kaynak tercih edilmesi 
durumunda, sabit faiz yükümlülüğü oluşacak, hem borç alınan fonların ödenmesi, hem de faiz 
ödemeleri işletme için bir gidere dönüşecektir.  

Yabancı kaynak tercihiyle edinilen varlıkların finansman yükünün üzerinde bir getiri sağlamasıyla 
işletme karlılığı olumlu etkilenecek, aksi durumda ise etki olumsuza dönecektir. Bu nedenle finansal 
kaldıraç derecesi, bir yandan yabancı kaynakların getirisine odaklanırken, diğer yandan faiz 
ödemelerinin yol açtığı finansal riske yoğunlaşmaktadır. Finansal kaldıraç derecesi yüksek çıkması 
karlılıkta potansiyel bir artışa işaret ederken, aynı zamanda üstlenilen finansal riskin büyüklüğünü de 
göstermektedir (Dorrat, Mukherjee, 1995: 143). 

finansal kaldıraç derecesi bir başka kaldıraç derecesi olan Faaliyet (Operasyonel) Kaldıraç Derecesi 
(Degree of Operating Leverage, DOL) ile birlikte ele alındığında işletmenin toplam riskinin de bir ölçütü 
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olmaktadır. İşletme giderlerinin içinde üretim/satış hacminden bağımsız sabit giderlerin bulunması 
faaliyet riskini, faiz ödemelerinin varlığı finansal riski verdiğinden, ikisinin birlikte etkisi işletmenin 
toplam riskinin ölçütü olacaktır (Bhatti, Majeed, v.d., 2010:33). 

2. Literatür Araştırması 

Huang ve Liu (2009), farklı iki büyüme modelini karşılaştırarak, finansal kaldıraç derecesi ve faaliyet 
kaldıraç derecesine dayanan sürdürülebilir bir büyüme modeli geliştirmişlerdir. Modelin avantaj ve 
dezavantajlarını ele alarak, büyüme oranının kaldıraç dereceleri ile doğru orantılı olduğunu 
belirlemişlerdir. 

Özdağlı (2009), finansal kaldıraç derecesi’nin yatırımlar üzerindeki etkisini açıklayabilmek için 
tamamlanmamış borç yapısına ilişkin bir model geliştirmiş ve özkaynak karlılığındaki farklılaşmanın 
nedenlerini analiz etmeye çalışmıştır. 

Aquino (2010), Filipin Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören işletmelerin, 1997-2008 arası finansal 
kaldıraç derecesi ve faaliyet kaldıraç derecelerini hesaplamıştır. Özellikle finansal kaldıraç derecesinde 
kullanılan NKO, HBK, ÖKK’nın finansal risk ölçümünde benzer sonuçları verdiğini vurgulamıştır. 

Amouzesh, Moeinfar, v.d. (2011), Tahran Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler üzerine 
yaptıkları araştırmalarında, işletme verimliliğinin ve finansmanda kullanılan kaynak türlerinin finansal 
kaldıraç derecesi ve faaliyet kaldıraç derecesi üzerine büyük etkileri olduğunu belirleyerek, 
sürdürülebilir büyümenin olmadığı durumlarda riskin arttığını tespit etmişlerdir.   

3. Finansal Kaldıraç Derecesi Hesaplama 

Finansal kaldıraç derecesi, faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK)da meydana gelen değişmenin, işletmenin 
karlılığında oluşturacağı değişimi ölçen bir orandır (Bolak, 1998: 57). Daha önceden belirtildiği gibi, 
işletmenin karlılık ölçütleri olarak hisse başına karlılık, özkaynak karlılığı veya net karlılık oranı 
kullanılabilir. Hisse başına karlılık üzerinden hesaplama yapılacağı varsayılırsa, finansal kaldıraç 
derecesi, 

(∆𝐻𝐵𝐾/𝐻𝐵𝐾)

(∆𝐹𝑉Ö𝐾/𝐹𝑉Ö𝐾)
           (1) 

ile hesaplanabilir. Burada ΔHBK, hisse başına karlılıktaki değişimi, ΔFVÖK ise faiz ve vergi öncesi 
kardaki değişimi ifade eder. Daha pratik olarak finansal kaldıraç derecesi, 

𝐹𝑉Ö𝐾

𝐹𝑉Ö𝐾−𝑐
           (2) 

ile hesaplanabilir. Formülde yer alan c, yabancı kaynak kullanımı için yapılan faiz giderini ifade eder. 

3. Uygulama 

Bu çalışmada hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören tekstil sektörü işletmelerinden 21 
tanesinin 2015-2017 yılları arası faiz ve vergi öncesi karları, finansman giderleri, net karları ve özkaynak 
tutarları elde edilerek finansal kaldıraç dereceleri ve özkaynak karlılıkları hesaplanmıştır. Verilerine 
ulaşılamayan bir firma ve inceleme döneminde faaliyetine son veren bir firma kapsam dışı tutulmuştur. 
Faiz ve vergi öncesi kar olarak faaliyet karı kullanılmıştır. Faaliyet karı, finansman giderleri ve net kar 
rakamları işletmelerin yıllık gelir tablolarından, özkaynak bilgileri ise bilançolarından sağlanmıştır. 
Tüm bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’dan temin edilmiştir. Hesaplamalar için Microsoft 
Excel programı kullanılmıştır. Hesaplamaları yapılan tekstil sektörü işletmeleri tablo 1’de yer 
almaktadır. 
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Tablo 1. Tekstil Sektörü İşletmeleri 
Borsa Kısaltması Şirketin Ünvanı 

ATEKS Akın Tekstil A. Ş. 

ARSAN Arsan Tekstil Tic. ve San. A. Ş. 

BLCYT Bilici Yatırım San. ve Tic. A. Ş. 

BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Tic. ve San. A. Ş. 

BRMEN Birlik Mensucat Tic. ve San. İşletmesi A. Ş. 

BOSSA Bossa Tic. ve San. İşletmeleri T. A. Ş. 

DAGI Dagi Giyim San. ve Tic. A. Ş. 

DERIM Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri San. ve Tic. A. Ş. 

DESA Desa Deri San. ve Tic. A. Ş. 

DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A. Ş. 

HATEK Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A. Ş. 

KRTEK Karsu Tekstil San. ve Tic. A. Ş. 

KORDS Kordsa Teknik Tekstil A. Ş. 

LUKSK Lüks Kadife Tic. ve San. A. Ş. 

MNDRS Menderes Tekstil San. ve Tic. A. Ş. 

RODRG Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A. Ş.  

ROYAL Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San. ve Tic. A. Ş. 

SKTAS Söktaş Tekstil San. ve Tic. A. Ş. 

SONME Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf San. A. Ş. 

YATAS Yataş Yatak ve Yorgan San. ve Tic. A. Ş. 

YUNSA Yünsa Yünlü San. ve Tic. A. Ş. 

Kaynak: KAP Sektör İşletmeleri. http://www. kap.org.tr/tr/sektorler, erişim tarihi: 15.06.2018 

3. 1. Faiz ve Vergi Öncesi Kar ve Finansman Giderleri 

Tekstil sektöründe yer alan firmaların gelir tablolarından elde edilen Faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) 
yerine kullanılacak faaliyet karları ve finansman giderleri tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2.  FVÖK ve Finansman Giderleri 
  2015 2016 2017 

Şirket FVÖK Fin. Giderleri FVÖK Fin. Giderleri FVÖK Fin. Giderleri 

ATEKS 84.847.684 5.552.487 6.567.601 1.729.505 19.490.487 7.055.821 

ARSAN 8.629.077 22.755.088 10.290.588 19.862.109 21.087.236 13.309.034 

BLCYT 22.274.952 15.825.125 28489062 20.386.070 41.972.526 27.133.625 

BRKO 1.629.330 23.900.705 -5.345.960 18.964.087 -91.317 16.543.603 

BRMEN -1.915.059 5.953.793 -3.000.627 8.138.523 -2.080.928 8.627.723 

BOSSA 47.565.263 52.892.586 30.752.163 50.208.141 48.179.788 72.683.947 

DAGI 10.568.650 9.252.775 3.570.174 11.411.020 5.971.400 15.642.936 

DERIM 13.713.741 7.054.878 13.501.397 9.184.663 21.667.939 20.785.106 

DESA 3.728.595 10.144.797 -1.191.056 13.806.726 14.012.112 19.674.392 

DIRIT -1.117.916 2.483.442 -2.858.894 2.463.889 -402.454 1.459.913 

HATEK 12.122.748 12.391.599 -8.876.951 15.400.622 -301.074 17.285.584 

KRTEK 25.532.345 36.635.309 25.480.275 36.142.981 51.921.482 50.247.863 

KORDS 170.684.330 43.990.383 240.289.614 26.899.931 277.688.186 56.046.716 

LUKSK 5.711.694 11.673.919 -856.895 11.378.147 6.395.274 12.159.178 

MNDRS -6.110.698 91.543.788 56.766.824 98.082.697 120.290.889 104.474.443 

RODRG -277.269 1.151.794 489.920 979.822 -231.601 1.678.984 

ROYAL237 35.401.653 45.573.654 -7.785.229 71.017.721 0 0 

SKTAS 33.183.465 55.679.910 36.735.480 66.062.848 45.957.368 87.919.112 

SONME 11.270.824 11.499 11.695.690 25.787 8.427.615 26.337 

YATAS 26.059.021 16.270.769 43.166.286 21.754.039 102.182.258 21.503.709 

YUNSA 26.699.566 22.557.408 -16.852.593 27.453.626 43.531.079 29.048.965 

Ortalama 25.247.714 23.490.272 21.953.660 25.302.522 39.317.536 27.776.523 

Maksimum 170.684.330 91.543.788 240.289.614 98.082.697 277.688.186 104.474.443 

Minimum -6.110.698 11.499 -16.852.593 25.787 -2.080.928 0 

Tablo incelendiğinde 2015 yılında en fazla FVÖK’a sahip işletme 170.684.330 TL ile Kordsa, en düşük 
FVÖK’a sahip işletme ise -6.110.698 TL ile Menderes Tekstil olmuştur. Aynı şekilde 91.543.788 TL ile 
Menderes Tekstil en fazla finansman giderine sahipken, 11.499 TL ile Sönmez Filament en az finansman 

                                                        
237 Royal Tekstil 2017 ortalarında faaliyetlerine ara verdiğinden 2017 yılsonu verilerine ulaşılamamıştır. Ancak önceki yıllara ait 
verileri var olduğundan, sektör ortalamalarının alınabilmesi adına hesaplamalarda yer verilmiştir. 
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giderine sahip işletme olmuştur. 2016 yılında Kordsa 240.289.614 TL ile en fazla, -16.852.593 TL ile Yünsa 
en az FVÖK’a sahip işletmelerdir. 98.082.697 TL Menderes Tekstil en fazla, 25.787 TL ile Sönmez 
Filament en az finansman giderine sahip işletmelerdir. 2017 yılında Kordsa 277.688.186 TL ile en fazla, 
-2.080.928 TL ile Birlik Mensucat en az FVÖK’a sahip işletmelerdir. 104.474.443 TL ile en fazla, 26.337 
TL ile Sönmez Filament en az finansman giderine sahip işletmelerdir. Tablodan elde edilecek bir başka 
bilgi ise sektörün ortalama FVÖK ve finansman giderleri rakamlarıdır. 2015 yılında 25.247.714 TL olan 
FVÖK ortalaması, 2016 yılında 21.953.660 TL’ye azalmış, 2017 yılında yeniden 39.317.536 TL’ye 
yükselmiştir. Buna karşılık sektörün ortalama finansman giderleri sürekli yükselerek sırasıyla 
23.490.272 TL, 25.302.522 TL ve 27.776.523 TL olarak gerçekleşmiştir. 

3. 2. Finansal Kaldıraç Derecesi (FKD)  

Sektörde yer alan firmaların FVÖK ve finansman giderleri hesaplandıktan sonra Bölüm 3’de verilen (2) 
numaralı formül yardımıyla FKD hesaplanabilir. Tablo 3’de firmaların FKD hesaplamaları 
görülmektedir. 

Tablo 3. Tekstil Sektörü FKD 
Şirket 2015 2016 2017 

ATEKS 1.07 1.36 1.57 

ARSAN -0.61 -1.08 2.71 

BLCYT 3.45 3.52 2.83 

BRKO -0.07 0.22 0.01 

BRMEN 0.24 0.27 0.19 

BOSSA -8.93 -1.58 -1.97 

DAGI 8.03 -0.46 -0.62 

DERIM 2.06 3.13 24.54 

DESA -0.58 0.08 -2.47 

DIRIT 0.31 0.54 0.22 

HATEK -45.09 0.37 0.02 

KRTEK -2.30 -2.39 31.02 

KORDS 1.35 1.13 1.25 

LUKSK -0.96 0.07 -1.11 

MNDRS 0.06 -1.37 7.61 

RODRG 0.19 -1.00 0.12 

ROYAL* -3.48 0.10 0.00 

SKTAS -1.48 -1.25 -1.10 

SONME 1.00 1.00 1.00 

YATAS 2.66 2.02 1.27 

YUNSA 6.45 0.38 3.01 

Ortalama -1.74 0.24 3.34 

Maksimum 8.03 3.52 31.02 

Minimum -45.09 -2.39 -2.47 

* Royal Tekstil 2017 ortalarında faaliyetlerine ara verdiğinden 2017 yılsonu verilerine ulaşılamamıştır. 

Tablodan görüleceği gibi, 2015 yılında en yüksek FKD 8,03 ile Dagi Tekstilde gerçekleşirken, 2016’da 
3,52 ile Bilici Yatırım’da, 2017 de ise 31,02 ile Karsu Tekstilde gerçekleşmiştir. FKD ile ilgili 
vurgulanması gereken bir husus da negatif çıkan değerlerdir. FKD’nin negatif çıkması için şu yorum 
getirilebilir, işletmenin FVÖK da pozitif anlamda herhangi bir değişikliğin işletme karlılığına doğrudan 
bir etkisinin olmayacağıdır. Bir başka ifade ile FVÖK artarsa işletme karlılığı artmayacaktır çünkü zaten 
işletme zarardadır. Vurgulanması gereken bir başka nokta ise sektör ortalama FKD’nin incelenen 
dönem itibariyle artmasıdır. 2015’de -1,74, 2016’da 0,24 ve 2017’de 3,34 olarak gerçekleşmiştir. 

4. Sonuç 

BIST Tekstil sektörü işletmelerinin 2015-2017 yılları arasında finansal kaldıraç derecelerinin oldukça 
değişkenlik gösterdiği görülmektedir. 2015 yılında sektör ortalama kaldıraç oranı yüzde -1,74 ortalama 
ile negatif değer almıştır. Bu durum sektör işletmelerinin ortalama olarak FVÖK’ndaki artış veya 
azalışların özkaynak karlılığına pozitif veya negatif bir etkide bulunmadığını ifade edebiliriz. FKD kar 
üzerindeki etkiyi ölçen bir oran olduğundan, zaten var olan zarara (yüzde -0,113) olumlu veya olumsuz 
bir etkisi olmayacaktır.  
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2016 yılına gelindiğinde FKD ortalama yüzde 0,24 değerine ulaşmıştır. Bu oran, sektör firmalarının 
FVÖK’daki bir birim değişmenin özkaynak karlılığında yüzde 0,24 değişim yaratacağını, daha açık bir 
ifade ile FVÖK’daki yüzde 10’luk değişimin, özkaynak karlılığını yüzde 2,4 etkileyeceğini ifade 
edebiliriz. 

Kaldıraç oranı 2017 yılında 3,34 olarak gerçekleştiğinden, benzer bir ifade ile FVÖK’daki bir birimlik 
değişimin özkaynak karlılığını yüzde 3,34 artırıp azaltabileceğini ifade edebiliriz. 

Bir başka sonuç olarak belirtmek gerekirse, tekstil sektörü firmalarının yabancı kaynak kullanımlarının 
fazla olduğunu, yüksek finansal risk taşıdıklarını ve özkaynak karlılık oranlarının ise düşük hatta 
negatif olduğu ifade edilebilir. 
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BİLDİRİ NO 231: TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARININ LİKİDİTE 
SORUNLARI VE BU SORUNLARI AŞMAK İÇİN KULLANDIKLARI 

YÖNTEMLER 
Ayhan YATBAZ238 

Özet 

Katılım bankaları İslami ilke ve kurallara uygun olarak bankacılık işlemlerini prensip edinmiş finansal 
kurumlardır. İslami ilke ve kurallara uygun hareket etme gerekliliklerinden dolayı gerek fon bulma 
gerekse de fon kullandırma işlemlerinde bazı sınırlamalara sahiptirler. Bu sınırlamaların en başında 
faizsizlik gelmektedir. Bununla birlikte aşırı belirsizlik ve kumar içerme ihtimali olan işlemlerden de 
uzak durmaları gerekmektedir. Katılım bankaları fon kullandırırken murabaha, mudaraba, müşareke, 
selem ve istisna gibi İslami ilkelere uygun olarak geliştirilen fon kullandırma yöntemlerini 
kullanmaktadırlar. Benzer şekilde fon temin ederken de doğrudan sermayenin yanı sıra cari hesaplar, 
katılma hesapları, sukuk ve teverrük gibi finansman yöntemlerinden yararlanmaktadırlar. Ancak bu 
yöntemlerin katılım bankalarının likidite problemlerini çözmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu 
bakımdan TCMB nezdinde geleneksel bankalara olduğu gibi katılım bankalarına yönelik de birtakım 
likidite imkanları sunulmaktadır. Bu kapsamda katılım bankaları TCMB nezdinde açık piyasa işlemleri 
(APİ) yapabilmektedir. Bununla birlikte Geç Likidite Penceresi Repo İşlemleri ve Gün İçi Likidite 
İmkanı ile de katılım bankalarına yönelik fon sağlanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki 
katılım bankalarının likidite sorunlarını ortaya koymak ve bu konuda geliştirilen çözümleri 
incelemektedir. Çalışma kapsamında gerek bankanın kendi imkanlarıyla, gerek TCMB tarafından, 
gerekse uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan likidite imkanları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Katılım bankaları, katılım bankalarının likidite sorunları, sukuk, teverrük, cari 
hesaplar, katılma hesapları, TCMB likidite imkanları 

 

Giriş 

Katılım bankaları özel cari hesaplar ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak 
esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların 
Türkiye’deki şubelerini ifade etmektedir.239 Uluslararası literatürde genelde İslami Bankacılık (Islamic 
Banking) terimi kullanılmaktadır. Faizsiz Bankacılık (Interest-free Banking) şeklinde, Türkçe 
literatürlerde de Katılım Bankacılığı (Participation Banking) terimleri kullanılmaktadır.  240 Katılım 
Bankalarının Kaynağını İslam Dininden Aldığı Temel İlkeleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir:241 

- Faizin her türlüsü yasaktır. 

- Para ticari bir mal olmayıp mübadele, saklama ve değer ölçme aracıdır. 

- Risk paylaşımı esastır. Taraflar kâr ve zarara iştirak ederler. 

- Piyasalara yapılan suni müdahaleler (karaborsa gibi) yasaktır.  

- Aşırı belirsizlik (garar) içeren işlemler yasaktır. 

- Sözleşmelere uyulması kutsaldır. 

- Sadece İslam fıkhının izin verdiği faaliyet ve ürülerle iştigal edilebilir. 

- Sosyal adalet çerçevesinde hareket edilmelidir. 

                                                        
238 Arş. Gör. Bankacılık ve Finans Bölümü, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi  
239 M. Şerafettin Özsoy (2012). Katılım Bankacılığına Giriş, İstanbul, s.34 
240 Hakan Aslan (2012). Alternatif Bir Yatırım Ve Finansman Aracı Olarak Sukuk: Yapısı İşleyişi Ve Türkiye 
Piyasası İçin Öneriler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, s.4. 
241 IDB, Islamic Finance and Global Financial Stability (Cidde: IDB-İslami Kalkınma Bankası, 2010), s.16 Aktaran 
M. Şerafettin Özsoy (2012). A.g.e., s.109. 
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Katılım bankalarının kendilerine özgü fon toplama ve kullandırma yöntemleri bulunmaktadır. 
Aşağıdaki tabloda katılım bankalarının çoğunlukla kullanılan fon toplama ve kullandırma yöntemleri 
gösterilmiştir. 

Tablo 1: Katılım Bankalarının Fon Toplama ve Kullandırma Yöntemleri 

Fon Toplama Yöntemleri Fon Kullandırma Yöntemleri 

- Cari hesaplar 

- Katılma hesapları 

- Özkaynak yoluyla finansman 

- Sukuk 

- Mudaraba 

- Mudaraba 

- Müşareke 

- Selem 

- İstisna 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Katılım bankalarının en temel fon toplama kaynakları cari hesaplar ve katılma hesaplarıdır. Cari 
hesaplar vade ve getiri garantisi içermeyen serbest hesaplardır. Katılma hesapları ise vade içermekle 
birlikte kar ve zarara katılma hakkı veren hesaplardır. Dolayısıyla vade sonunda anaparaya ilave olarak 
kâr payı alınabileceği gibi anaparanın altında bir tutar da alınabilir. Özkaynaklar bilindiği gibi temel 
olarak başlangıç sermayesi ve geçmiş yıl kârlarından oluşmaktadır. Özkaynak yoluyla finansman 
sağlamak için mevcut ortakların ilave sermaye koymaları ya da yeni ortaklar alınması gerekmektedir. 
Bunun dışında faaliyetler sonucunda elde edilen kârın bir kısmının dağıtılmayarak banka bünyesinde 
bırakılması da özkaynak yoluyla finansman sağlama yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Sukuk, bir 
varlığa, menfaate veya hizmete dayanan ve o varlık üzerinde hak sahibi olmayı sağlayan yatırım 
ve/veya finansman aracı şeklinde tanımlanabilir.242 Katılım bankaları tarafından kullanılan fon 
kullandırma yöntemleri ise genel olarak murabaha, mudaraba, müşareke, selem ve istisna şeklindedir. 
Murabaha maliyet artı kar şeklinde gerçekleştirilen bir satış işlemidir. Mudaraba bir tarafın emek bir 
tarafın sermaye sahibi olduğu ortaklık şeklidir. Müşareke de benzer olarak her iki tarafın sermaye sahibi 
olduğu bir tür ortaklıktır. Selem genellikle tarımsal faaliyetlerde kullanılan bir finansman yöntemi olup 
bedelin peşin olarak ödendiği bir satış yöntemidir. İstisna da benzer olarak bedelin peşin olarak 
ödendiği ancak satış konusunun bina, yol, köprü gibi uzun dönemli yatırım projelerinin fonlandığı bir 
finansman yöntemidir. 

Likidite bir iktisadi kıymetin paraya çevrilme zamanının ve paraya çevrilme maliyetinin derecesidir. 
Likidite riski ise sahip olunan kıymetin istenildiğinde paraya çevrilememesini veya bu işlem 
gerçekleştirilirken bazı zorluklarla karşılaşılması sonucu söz konusu kıymetin cari piyasa değerinin 
altında elden çıkarılmasını ifade etmektedir.243 Bu anlamda bir varlık nakde çevrilirken değerinden ne 
kadar az kaybediyor ve ne kadar az kısa sürede nakde çevriliyorsa o kadar likittir denir. Günlük ve 
haftalık gibi kısa vadeli işlemlerin yerine getirilebilmekesi için mutlaka bir miktar likiditesi yüksek 
varlıklara ihtiyaç duyulur. Ancak gerekğinden fazla likit varlık bulunması halinde de fonların atıl 
tutulması söz konusu olabilir. Bu bakımdan ihtiyacı karşılayacak optimum düzeyde likit varlık 
bulundurmak gerekir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir ve bankalar kısa süreli nakit ihtiyacı 
duyabilirler. Bu gibi durumlarda genellikle TCMB kanalıyla günlük ve haftalık borçlanma imkânına 
başvurulmaktadır. Söz konusu katılım bankaları olduğunda faizsiz borçlanma yoluna başvurulması 
beklenmektedir. Bu bakımdan mevduat bankalarının kısa vadeli borç bulma konusunda daha esnek bir 
yapıya sahip oldukları söylenebilir. Dolayısıyla katılım bankalarının kısa vadeli borç bulma başka bir 
ifadeyle kısa vadeli likidite sıkışıklıklarını giderme yolları mevduat bankalarına göre daha sınırlıdır. Bu 
durumun farkında olan TCMB benzer şekilde katılım bankalarına da borçlanma imkânları sunmuştur. 
Bu çalışmada katılım bankalarının kısa vadeli likidite sorunlarının çözümünde kullanılan en yaygın 
yöntemler olan teverrük ve TCMB imkânlarından söz edilmiş olup çalışma sonunda genel bir 
değerlendirme yapılmıştır.  

                                                        
242 Hakan Aslan (2012). A.g.e., s.56. 
243 Nevzat Aypek vd. (2009). Ekonomik Terimler Sözlüğü, Gazi Kitabevi, Ankara, s.414-5. 
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Teverrük İşleminin Likidite Sağlama Aracı Olarak Kullanılması 

Teverrük pazarlık yapmak suretiyle (müsaveme) ya da satıcıya muayyen bir kâr ödeyerek (murabaha) 
vadeli bedelle mal aldıktan sonra nakit temin edebilmek amacıyla bu malı üçüncü bir tarafa peşin olarak 
satma işlemidir.244 Teverrük işleminin iyne satışından farkı iyne satışında satıcı ve alıcı aynı kişiyken 
teverrükte alıcı ve satıcı farklı kişilerdir. AAOIFI İslami Standart 30’a göre uygulamada katılım bankası 
müşterisi nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla katılım bankasından vadeli olarak emtia satın alarak bu 
emtiayı üçüncü bir tarafa peşin olarak satabilir. Benzer şekilde katılım bankası da müşterisinden ya da 
bir kişiden vadeli olarak emtia satın alıp başka bir kişiye peşin olarak satabilir. Yine söz konusu 
standarda göre emtia alım işleminin fıkhi gerekliliklere uygun olmasının yanı sıra aşağıdaki 
gereklilikleri sağlaması gerekmektedir: 

- Emtia bizzat var olmalıdır. 

- Emtia üçüncü tarafa satılmadan önce satıcının mülkiyetinde olmalıdır. 

- Bağlayıcı bir taahhütte bulunulmuşsa bu taahhüt tek taraflı olmalıdır. 

- Sözleşme konusu emtia altın, gümüş ve döviz olmamalıdır. 

Uygulamada katılım bankaları Londra Borsası’nda platin, paladyum gibi kıymetleri madenleri vadeli 
olarak satın alıp bir başka tarafa peşin bedelle satmak suretiyle nakit para elde etmektedir. Diğer 
taraftan katılım bankası müşterinin talep etmesi halinde müşteri adına da bu işlemi yapabilmektedir. 
Böylelikle müşteriye kısa vadeli nakit sağlama imkânı sunulmaktadır. Bu işlemde banka müşteri adına 
borsadan vadeli olarak söz konusu madenlerden satın almakta ve yine müşteri adına peşin olarak 
satmaktadır. Bankanın bu işlemdeki görevi ise vekillik olup aldığı ücret de vekalet ücretidir. Teverrük 
yöntemi Türkiye’de son yıllarda kullanılmaya başlamış olup henüz yaygın bir uygulama alanına sahip 
değildir. Diğer taraftan iyne satışına benzer olmasından dolayı katılım bankaları yaptıkları teverrük 
işlemlerini kamuoyuyla paylaşmamaktadır. Bu bakımdan Türkiye’deki teverrük işlemleriyle ilgili net 
bir bilgi vermek mümkün değildir. 

TCMB Tarafından Katılım Bankalarına Yönelik Sağlanan Likidite İmkanları 

Likidite varlıkların nakde dönüşme yeteneği göstergesidir. Bir varlık değerinden ne kadar az 
kaybederek ve ne kadar kısa sürede nakde dönüşüyorsa o kadar likit demektir. Bu anlamda en likit 
varlık “nakit para”dır. Bankaların kısa vadeli borç ödemesi gibi çeşitli ödemelerini yapabilmeleri için 
ellerinde belli miktarda likit varlıkları bulunmalıdır. Aksi takdirde ödemelerde temerrüde düşülebilir 
ve bu da bankayı zor durumlara sokabilir. Diğer taraftan gereğinden daha fazla miktarda likit varlık 
bulundurulması halinde de atıl varlık durumuna düşecektir. Bu bakımdan bankanın durumu göz 
önünde bulundurularak optimum düzeyde likit varlık bulundurulmalıdır. Likit varlıkların yetersiz 
olduğu durumlarda bankalar TCMB aracılığıyla ya da kendi aralarında günlük, haftalık vs. kısa süreli 
borç alışverişinde bulunabilmektedir. İslami ilkelere uygun hareket etmeleri gerektiğinden bu 
imkândan mahrum olan katılım bankaları için de TCMB nezdinde İslami ilkelere uygun benzer 
uygulamalar mevcuttur. Örneğin TCMB nihai kredi mercii fonksiyonu dahilinde Geç Likidite Penceresi 
Repo İşlemleri ve Gün İçi Likidite İmkânı ile katılım bankalarına fon sağlayabilmektedir. Diğer taraftan 
katılım bankaları Londra Borsasında teverrük işlemlerine taraf olarak da kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını 
giderebilmektedirler. Katılım bankaları bu yolla hem kendileri nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirken hem 
de satıcı konumunda müşterilerine bu imkânı sunarak kâr sağlayabilmektedirler. 

Sonuç 

Likidite varlıkların nakde dönüşme yeteneği göstergesidir. Bir varlık değerinden ne kadar az 
kaybederek ve ne kadar kısa sürede nakde dönüşüyorsa o kadar likit demektir. Bu anlamda en likit 
varlık “nakit para”dır. Bankaların kısa vadeli borç ödemesi gibi çeşitli ödemelerini yapabilmeleri için 

                                                        
244 AAOIFI Faizsiz Bankacılık Standartları, Çev. Mehmet Odabaşı ve İshak Emin Aktepe, TKBB Yayın No: 2, 

İstanbul 2015, s.573 (AAOIFI İslami Standart 30: Teverrük, paraf. 2) 
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ellerinde belli miktarda likit varlıkları bulunmalıdır. Aksi takdirde ödemelerde temerrüde düşülebilir 
ve bu da bankayı zor durumlara sokabilir. Diğer taraftan gereğinden daha fazla miktarda likit varlık 
bulundurulması halinde de atıl varlık durumuna düşecektir. Bu bakımdan bankanın durumu göz 
önünde bulundurularak optimum düzeyde likit varlık bulundurulmalıdır. Likit varlıkların yetersiz 
olduğu durumlarda bankalar TCMB aracılığıyla ya da kendi aralarında günlük, haftalık vs. kısa süreli 
borç alışverişinde bulunabilmektedir. İslami ilkelere uygun hareket etmeleri gerektiğinden bu 
imkândan mahrum olan katılım bankaları için de TCMB nezdinde İslami ilkelere uygun benzer 
uygulamalar mevcuttur. Örneğin TCMB nihai kredi mercii fonksiyonu dahilinde Geç Likidite Penceresi 
Repo İşlemleri ve Gün İçi Likidite İmkânı ile katılım bankalarına fon sağlayabilmektedir. Diğer taraftan 
katılım bankaları Londra Borsasında teverrük işlemlerine taraf olarak da kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını 
giderebilmektedirler. Katılım bankaları bu yolla hem kendileri nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirken hem 
de satıcı konumunda müşterilerine bu imkânı sunarak kâr sağlayabilmektedirler. 
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BİLDİRİ NO 232: 18Q DELESYON SENDROMLU NADİR BİR OLGU 
Dilek GÜN BİLGİÇ; F. Sırrı ÇAM245 

Özet 

18q delesyon sendromu, kromozom 18'in uzun kolunun distal ucunun bir kısmının kaybına bağlı 
olarak, 40.000 yenidoğanda meydana gelen bir bozukluktur. Sendromun bulguları, eksik alanın 
büyüklüğüne ve ilgili genlere göre değişir. Sendrom kalıtım paterninin otozomal dominant olduğu 
düşünülmektedir, fakat çoğu delesyon de novo'dur. Genellikle hastaların ebeveynleri asemptomatiktir, 
bazı ailelerde dengeli translokasyon gözlenebilir. Genel özellikler kısa boy, mental retardasyon, 
hipotoni, işitme problemi ve ayak deformiteleridir. 

Epilepsi öyküsü, mental retardasyon ve fasiyal anomaliler nedeniyle bize başvuran 11 yaşında bir erkek 
hastada sitogenetik yöntemlerle karyotip testi yapıldı. Nörolojik muayenesinde ağır motor mental 
retardasyon, total işitme kaybı, hipotoni, davranış problemleri, göz teması güçlükleri ve 9 yaşında 
başlayan genaralize  tonik-klonik nöbet öyküsü dikkat çekiciydi. Kraniyal MR'ında bilateral oksipital 
boynuzun yakınında hiperintensiteler saptandı. Fizik muayenede, orta yüz hipoplazisi, derin yerleşimli 
gözler, yukarı eğimli palpebral fissürler, yüksek-geniş burun köprüsü, yarık damak-dudak 
deformiteleri, aşağı doğru ağız köşeleri, hipodonti, protuberant alt dudak, belirgin kulaklar, bilateral 
pes ekinus , ellerinin beşinci parmağının ve ayaklarının dördüncü, beşinci parmaklarının brakidaktilisi 
vardı. Hastanın TSH düzeyi yüksekti ve tiroid parankimi heterojen, psödonodüler, bezin konturları 
tiroid ultrasonografisinde düzensizdi. Aile öyküsünde akraba evliliği öyküsü yoktu.  

Hastada 46, XY, del18q21.3 (qter → q21.3) karyotipi ve microarray çalışmasında 18q21.33-q23 
bölgesinde kayıp saptandı ve 21q22.3 bölgesinde kazanç tespit edildi. Hastanın annesinin karyotipi 
46,XX ve herhangi bir klinik bulgusu olmayan babasının karyotipi 46, XY, t(18; 21)q21.3;q22.3) olarak 
tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: zihinsel, retardasyon, delesyon 

Jel Kodları  : I190 

 

Giriş 

18q delesyonu, 18. Kromozomun uzun kolunun tamamı veya bir kısmının kaybı ile oluşan yapısal 
kromozom anomalilerinden birisidir. Kromozomun yanındaki “q” harfi bozukluğun kromozomun 
uzun kolunda olduğunu,“distal” kelimesi bu kolun uç kısmında yer aldığını göstermektedir. En eski 
kromozomal kayıp sendromlarından biri olan bu sendromu Grouchy ve ark. ilk kez 1964'te 
tanımlamışlardır. (Heard ve ark., 2009). Bu temel bulgu bizlere bu delesyonları aydınlatma imkanı 
sunmaktadır. Ayrıca, 18 delesyonun tam spektrumunu anlamak için gerekli olan yaklaşımı tanımlar.  

Erken dönemde, 18q delesyon büyüklüğünün farklı hastalar arasında değiştiği temel sitogenetik 
tekniklerle bile tespit edilmiştir. Günümüzdeki çağdaş moleküler tespitlerin çok daha yüksek 
çözünürlüğü ile, basit delesyonları olan ilgisiz iki bireyin, 18q'in aynı hemizigot bölgelerine sahip 
olmadığını bilmekteyiz. Bu, sunulan fırsat, kromozom içeriğindeki varyasyonun, genotip fenotip 
korelasyonlarını araştırmak için kullanılabileceği yönündedir. Bu da spesifik fenotiplere bağlı 
kromozom bölgelerinin belirlenmesine ve sonuçta spesifik doza duyarlı genlerin keşfine yol açar. 
Buradaki zorluk şudur: çünkü genotipte tek tip olmadığından fenotip oldukça değişkendir. Bu nedenle, 
Down veya Turner sendromları için yapıldığı gibi bir “sendrom” yaklaşımı kullanılarak klinik öngörülü 
rehberlik geliştirmek zor olmaktadır (Cody et al., 2014). 

Çoğu sendrom tanımları fenotipik verilere dayanır, ancak daha sonra genotipik olarak tanımlanır. 18q, 
anormal bir genotip olarak doğmuştur; 18. kromozomun  uzun kolunun bir kısmı için hemizigotluğu 
olan bir kişi daha sonra fenotipik olarak tarif edilmiştir. Bununla birlikte, bu genotip tabanlı tanım çok 
geniştir. Sonuç olarak, 18q delesyonu olan herhangi iki kişi çok farklı fenotip ve prognoza sahip olabilir. 

                                                        
245 Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

703 

  

18q, genotip tarafından tanımlanan bir durum olduğundan, genotip, her bireyi anlama ve tedavi etme 
yaklaşımımızı yönlendirir. Genotipik veriler hem araştırma gündemi hem de klinik bakım aşamasını 
belirleyecektir. Hemizigotlukta olan tüm genlerin tam olarak bilindiği ve dozaj duyarlı olan ve 
dolayısıyla etkilenen birey için potansiyel fonksiyonel sonuçlara sahip bir gelecek öngörülmektedir. Bu 
daha sonra klinik bakım ve önleyici rehberlik için temel haline gelir. 

Bu çalışma, bu yeni bakış açısında ele alınmıştır. İlk olarak distal 18q'deki doza duyarlı genler hakkında 
bilinenler ve bunların fenotipik sonuçları incelenecek ve daha sonra kritik bir bölgenin tanımlandığı bir 
fenotip tartışılacaktır. Bu veriler birlikte nihai hedefi tedavi olan bir stratejiyi uygulamaya temel teşkil 
eder. 

Hastalığın prevalansı tahmini 40.000 canlı doğumda yaklaşık 1'dir. Buna rağmen 18q delesyon 
sendromu, toplumdaki nadir hastalıklar arasında yer almaktadır.  

Wolf-Hirschhorn sendromu, Cri-du-Chat sendromu ve Miller Dieker sendromu gibi, mental 
retardasyon ve konjenital malformasyonlarla karakterize bir terminal eksikliği veya makrodelesyon 
sendromudur. Fenotip, genellikle mental retardasyon, boy kısalığı, hipotoni, işitme bozukluğu, 
dismorfik özellikler ve ayak deformiteleri ile karakterize olmakla birlikte oldukça değişkendir. Bu 
hastalıkta düşük düzeylerde immünoglobulin A ve büyüme hormonu eksikliği de rapor edilmiştir. 
Yaygın özellikler arasında kısa boy, mikrosefali, palatal defektler (yarık damak ve dudak anomalisi), 
kısa frenulum, balık ağzı deformitesi, kısa palpebral fissürler ve dış kulak anomalileri bulunur. 
Kardiyak anomaliler, atriyal ve ventriküler septal defektler ve pulmoner stenoz da dahil olmak üzere 
olguların % 24'ünde görülür. İskelet kusurları arasında skolyoz ve el parmaklarında tapering defekti 
bulunur. Bilişsel işlev, normal zekadan ciddi zihinsel geriliğe kadar değişir. Diğer nörolojik özellikler 
arasında nistagmus, nöbetler, yürüyüme bozukluğu, işitme kaybı ve yaygın beyaz madde 
anormallikleri yer alır. Olguların çoğu sporadik olmakla birlikte otozomal dominant geçiş de 
bildirilmiştir( Fryns JP, Logghe N, van Eygen, M ve ark.1979;Chen CP, Lin SP, Chern SR ve ark 2006). 

 Feenstra ve arkadaşları 2007 yılında birkaç kritik bölge için rafine genotip / fenotip korelasyonları 
saptamışlardır; mikrosefali (18q21.33), kısa boy (18q12.1-q12.3, 18q21.1-q21.33 ve 18q22.3-q23 dahil 
olmak üzere), beyaz madde bozuklukları ve gecikmiş miyelinasyon (18q22.3-q23), büyüme hormonu 
yetersizliği (18q22.3-q23) ve konjenital aural atrezi (18q22.3). Zeka geriliği düzeyinin genel olarak 
distalden 18q21.33 'e delesyonu olan hastalarda hafif ve proksimalden 18q21.31' e delesyonu olan 
hastalarda şiddetli olduğu görülmüştür. Tipik 18q-fenotip için kritik bölge, 18q22.3-q23 içinde bir 4.3 
Mb bölgesidir. Delesyonun maksimum tahmini boyutu 7,7 ila 29,4 Mb arasındadır. 

Klinik bulguların daha kapsamlı bir listesi, daha az sıklıkla bulunan daha geniş fenotipik spektrumları 
ortaya koymaktadır (Strathdee ve ark. 1995). 18q sendromunun klinik sunumundaki geniş bir 
değişkenlik şaşırtıcı değildir, çünkü bilinen tüm anöploidiler oldukça değişkendir (Brown ve ark. 1993; 
Penny ve ark. 1995). 

Distal 18q delesyon sendromunun bazı ortak özellikleri 

 Kısa boy (sıklıkla büyüme hormonu eksikliğine bağlı)  

 Zayıf kas tonusu (hipotoni),  

 İşitme kaybı ve  

 İçe ya da yukarı doğru dönen ayak (clubfoot) ve ayak tabanı anormallikleri 

 Dışa doğru yuvarlatılmıştır (rocker-bottom feet) 

 Göz hareket bozuklukları ve diğer görme problemleri  

 Ağzın çatısında bir açıklık (yarık damak)  

 Tiroid bezi aktivite bozukluğu(hipotiroidizm)  

 Kalp anomalileri (konjenital kalp defektleri) 

 Böbrek problemleri 
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 Genital anormallikler (mikropenis) 

 Cilt problemleri 

 Derin yerleşimli gözler,  

 Yüzün orta kısmına düz veya batık bir görünüm (orta yüz hipoplazisi),  

 Geniş ağız ve belirgin kulaklar 

 Sinir sistemini bozukluğu (dismiyelinizasyon)  

 Gelişme geriliği, öğrenme engelleri ve hafif ile şiddetli arasında değişebilen zihinsel sakatlık  

 Nöbetler; hiperaktivite; anksiyete, sinirlilik ve depresyon gibi duygudurum bozuklukları  

 İletişim ve sosyal etkileşimi etkileyen otizm spektrum bozuklukları  

 Küçük bir kafa boyutu (mikrosefali) 

(Budisteanu, M., Arghir, A., Chirieac, S. M., Tutulan-Cunita, A., & Lungeanu, A. 2010). 

Bu genetik arka plan, imprinting, delesyonların boyutu (boyutu ve lokalizasyonu) veya diğer 
kromozomal değişikliklere bağlı olabilir. Diğer anozomiler için kromozomal bölgelerin spesifik klinik 
tablolarla tanımlanabildiği ve korelasyon gösterdiği gösterilmiştir (Korenberg ve ark. 1990; Penny ve 
ark. 1995). Böyle bir çaba, kapsamlı klinik araştırma ile birlikte kesin genotipik analiz gerektirir. 

Gereç ve Yöntem 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Polikliniğine motor-mental retardasyon ile 
yönlendirilen 11 yaşındaki erkek olgunun fiziki muayenesi yapıldı ve ayrıntılı anamnezi alındı. 
Hastanın mevcut bulguları ile öncelikli olarak periferik kandan kromozom analizi çalışılması planlandı.  

Geleneksel kromozom analizi, karyotipleme veya standart sitogenetik analiz olarak da bilinen rutin 
kromozom analizi, 1970'lerden beri klinik genetik değerlendirmelerde merkezi bir rol oynamıştır ve 
anormal kromozom sayısı veya diğer mikroskopik kromozom anormallikleri ile karakterize edilen 
genetik bozuklukları teşhis etmek için kullanılır. (Shaffer LG official journal of the American College of 
Medical Genetics, 2005). Tanı genetik bozukluklar ve aileleri olan bireyler için sonuçları iyileştirir, 
hastalara ve ailelerine uygun terapötik ve psikososyal destek sağlar ve uygun tedavi, destek, prognoz 
ve bulaşma riskini belirlemede klinisyenlere yardımcı olur. (Shevell M, Ashwal S ve Ark.2003) 

Kromozom analizi için en yaygın DNA boyama yöntemi olan G-bantlama, (Principles of Clinical 
Cytogenetics. Philadelphia, PA: Saunders; 2007) mitotik hücrelerden yoğunlaştırılmış kromozomlarda 
koyu ve açık bantların karakteristiklerini ortaya çıkarır. 

Genellikle, mitozda kimyasal olarak tutulan periferal kandan mitojen-uyarılmış lenfositler üzerinde G 
bantlaması yapılır. Kromozomlar Giemsa ile boyanır, tripsin ile muamele edilir ve genellikle 1000X 
büyütmede mikroskobik olarak incelenir (Elements of Medical Cytogenetics. Oxford, England: Oxford 
University Press; 2004. 2.) Uluslararası İnsan Sitogenetik İsimlendirme Sistemi (ISCN), G bantlama ve 
diğer bantlama tekniklerinin sonuçlarını raporlamak için standart bir format sağlar.G-bandı ile yapılan 
rutin kromozom analizi, kromozomların (haploid karyotip) her bir setinde toplam 400 ila 550 açık ve 
koyu bant ortaya çıkarır ve kromozomların herhangi birinde > 5.000.000 bitişik baz çifti (> 5 Mb) içeren 
kromozom anormalliklerinin saptanmasına olanak verir. . G-bantlama tekniklerinin geliştirilmesi , > 2-
3 Mb'lik DNA segmentleri içeren kromozom sapmalarının tespit edilmesini sağlayan yüksek 
çözünürlüklü kromozom analizi (> 550 bant) yapılmasını mümkün kılar. Yüksek çözünürlüklü 
kromozom analizi daha hassastır, fakat rutin kromozom analizinden daha fazla zaman alıcı ve 
maliyetlidir (Principles of Clinical Cytogenetics. Philadelphia, PA: Saunders,2007;Elements of Medical 
Cytogenetics. Oxford, England: Oxford University Press; 2004. 2.; van Karnebeek CDM, Jansweijer MCE 
ve ark. 2005;Shaffer LG official journal of the American College of Medical Genetics, 2005). 

G-bantlama ile gözlenen kromozom sapmalarını daha fazla değerlendirmek için laboratuvarlar, Q-
bantlama, C-bantlama ve nükleolar düzenleme bölgesi (NOR) kromozomlarının boyanması gibi diğer 
bantlama yöntemlerini kullanabilirler. Satellit DNA'daki varyasyonların neden olduğu 
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kromozomlardaki morfolojik farklılıkları değerlendirmek için Q bantlaması, C-bantlaması ve NOR 
boyaması kullanılabilir. Bu teknikler, kromozom mikroarray analizi (CMA) kullanımından beri daha az 
sıklıkla tavsiye edilir. (Principles of Clinical Cytogenetics. Philadelphia, PA: Saunders; 2007) 

Çoğu hastada, bölünen hücreli herhangi bir doku, kromozom analizi için potansiyel bir genetik 
materyal kaynağıdır, çünkü tüm kromozom sapmalarının büyük çoğunluğu konstitusyoneldir. 
Periferik kan örneği yeni doğanlarda ve yaşlı bireyler dahil uygun ve doğru bir hücre kaynağıdır, ancak 
bazı durumlarda kan dışındaki dokular değerlendirilir. Örneğin, bir embriyonik hücrede zaman zaman 
bir kromozom sapması ortaya çıkar ve mozaiklik adı verilen karışık bir vücut hücreleri popülasyonu ile 
sonuçlanır. Rutin kromozom analizi mozaizmi sadece % 14 oranında tespit edebilir, bu nedenle bu 
durumun tanısı birkaç doku analizini gerektirebilir. Prenatal kromozom analizi için fetal hücrelerin 
kaynağı amniyotik sıvı veya koryonik villus olabilir. Canlı hücreler mevcutsa, spontan abortus veya ölü 
doğum sonrası POC’da (products of conception) kromozom analizi de yapılabilir. Elements of Medical 
Cytogenetics. Oxford, England: Oxford University Press; 2004. 2., 

Bazı kromozom sapmaları, konstitusyonel yerine sonradan edinilmiş olabilir. Örneğin, çoğu kanserde 
kromozom aberasyonları mevcuttur. Bu nedenle, malign hücrelerin kromozom analizi, tanı için 
mikroskopik kromozom sapmalarını tanımlamak veya prognozu tayin etmek için kullanılabilir. 
(Principles of Clinical Cytogenetics. Philadelphia, PA: Saunders; 2007) 

Üreme sorunları için tanısal test aşamasında kromozom çalışmaları da yer almaktadır. (Principles of 
Clinical Cytogenetics. Philadelphia, PA: Saunders; 2007, Elements of Medical Cytogenetics. Oxford, 
England: Oxford University Press; 2004. 2.) İnfertilite nedenleri arasında kromozomal nedenler 
yüksektir. Ayrıca idiyopatik infertilitesi olan erkeklerin, özellikle azospermik ve şiddetli 
oligozoospermik erkeklerde fertilite tedavilerinin başlatılmasından önce karyotiplendirmelerinin 
yapılması ve Y kromozomu moleküler testi yaptırmaları gerektiği de unutulmamıştır. Avrupa 
Akademisi Akademisi (EAA) ve Avrupa Moleküler Genetik Kalitesi Ağ (EMQN), infertil hastalarda 
mikrodelesyonların oluşumunu tanımlamış ve delesyonların moleküler tanısı erkek infertilitesinin 
tanısal çalışmasında önemli bir test haline gelmiştir. (Krausz C, Hoefsloot L ve ark. 2014) 

1990'lardan beri klinisyenler, mikroskopik sapmalara (genellikle > 100 kb) spesifik lokusları 
değerlendirmek için floresan in situ hibridizasyon (FISH) kullanmışlardır. Elements of Medical 
Cytogenetics. Oxford, England: Oxford University Press; 2004. 2. ;Miller DT, Adam MP ve ark. 2010) 
FISH, kromozom analizi ile elde edilemeyen bilgileri ortaya çıkarabilir, ancak yalnızca kromozomların 
floresan etiketli nükleotid prob(lar) tarafından hedeflenmiş bölge veya bölgelerini değerlendirebilir. 
FISH ile elde edilen çözünürlük klinisyen tarafından seçilen prob büyüklüğüne bağlıdır (Shaffer LG 
official journal of the American College of Medical Genetics, 2005). 

CMA ayrıca moleküler karyotipleme veya moleküler sitogenetik test olarak da bilinir ve 1990'ların 
sonunda tanıtılmıştır (Vermeesch JR, Fiegler H, ve ark 2007; Shaikh TH Genetics in medicine : official 
journal of the American College of Medical Genetics, 2007) Rutin veya yüksek çözünürlüklü kromozom 
analizi ile mümkün olandan çok daha yüksek çözünürlükte ve FISH'den daha fazla esneklikle, genom 
boyunca kromozom sapmalarını tespit etme ve tanımlama potansiyeli olan gelişen bir teknolojidir 
(Principles of Clinical Cytogenetics Philadelphia, PA: Saunders; 2007; Moeschler JB, Shevell M 
;Pediatrics, 2006: s117). Bir SNP Microarray bir oligonükleotid bazlı mikrodizidir.  

Olgumuzun tanısını koymak için EDTA’lı tüpe aldığımız kan örneğinden Fitohemaglütinin ile stimüle 
edilmiş lenfosit kültürü yapılmış ve elde edilen 20 metafaz plağı G-Bantlama tekniği ile 300-550 bant 
aralığında ışık mikroskobunda incelenmiştir. İleri test amaçlı kromozomal mikroarray (CMA) çalışması 
yapılmıştır. 

Ayrıca hastanın annesi,babası ve büyük kız kardeşinden alınan periferik venöz kan örneklerinden de 
elde edilen 20’şer metafaz plakları da G-Bantlama tekniği ile 300-550 bant aralığında incelenmiş ve 
sonuçlar nihai rapor şeklinde hastanın ailesi ve klinik takibini yapan hekimine sunulmuştur. 

Bulgular 

23 yaşında bilinen epilepsi hastalığı olan G2P1A0 anneden, miadında 2700 gr,43 cm doğmuş olan 11 
yaşında erkek hasta, tarafımıza majör anomaliler ile gönderilmişti. Hastamız yenidoğan yoğunbakım 
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ünitesinde yarık damak ve dudak anomalisi ve buna bağlı morarma nedeniyle 2 gün kalmış ve 2 defa 
defekt onarımı yapılmış. 

Anne gebelikte ilaç kullanmamış ve radyasyon maruziyeti olmadığı ve gebelik süresince anomali 
taramalarının yapılamamış olduğu anamnez esnasında öğrenildi. 

Hastanın nöromotor gelişim basamaklarında, baş tutması 11 aylık iken, yürümesi 42 aylık iken 
başlamıştı. Bilateral iletim tipi total işitme kaybı olan hastanın konuşması neredeyse hiç gelişmemişti. 
Görme gelişimi normal idi, iletişimini işaret dili ile sağlamaya çalışıyordu. Hastanın mental gelişimi de 
yaşından oldukça gerideydi. Hasta 9 yaşındayken jenaralize tonik-klonik nöbet geçirmeye başlamıştı 
ve epileptik çığlık atma durumu da nöbetlerine eşlik ediyordu. 

Fiziki muayenesinde boyu 123 cm (3 percentil altı), önikoid yapı( hasta kol boyu 123 cm),kilosu 25 kg 
(3 percentil altı),frontal bossing, derin yerleşimli gözler, upward slanting palpebral fissurler, telekantus, 
orta yüz hipoplazisi, geniş ve yüksek burun kökü, burunda pollybeak deformitesi, opere yarık damak 
ve dudak anomalisi, hipodonti, prognatism, aşağı kıvrımlı dudak köşeleri, büyük , antevert ve düşük 
kulaklar, her iki ayakta 4. ve 5. Parmaklarda brakidaktili saptandı. 

Hastanın adrenarş ve pubarşı Tanner Evre 4 ile uyumlu idi. Bu bulgular puberte prekoksa işaret 
etmekte idi. 

 

Şekil-1 Hastanın Dismorfik Bulguları 

Hastanın anne ve babası arasında akrabalık yoktu. Aile öyküsünde bir halasında yarık damak ve dudak 
anomalisi, bir amcasında kısa boy, motor mental retardasyon, ayaklarında deformite, bir amcasında 
yarık damak ve mental retardasyon olduğu öğrenildi. 
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Şekil-2: Pedigri 

Hastanın Kraniyal MRI incelemesinde her iki oksipital horn komşuluğunda biparietal lokalizasyonda 
subkortikal T2 hiperintensiteler (nörodejenaratif hastalık, iskemik sekel, dismyelinizan hastalık şüphesi 
ile uyumlu) saptandı. Hipofiz MR’ında da  kesit düzlemine giren serebral periventriküler beyaz 
cevherde dağınık asimetrik T2A imajlarda yüksek sinyal gösteren odaklar görüldü. Bu bulgu 
demyelinizan-dismyelinizan patolojiler açısından anlamlı olabilmektedir. 

Tiroid ultrasonografisinde tiroid parankimi genel olarak heterojen, psödonodüler ve azalmış EKO 
yapısında idi. Tiroidit şüphesi vardı ve bez konturları düzensiz idi. Sağ lob 11x9 mm, sol lob 10x10 mm 
boyutunda ölçüldü.Tiroid fonksiyon testinde TSH yüksekliği (35.35 uU/mL), Antitiroglobulin Antikor 
(Anti-TG) (129.6 IU/mL) ve Anti Tiroid Peroksidaz Antikor (Anti TPO) (>1300 IU/mL ) yüksekliği ve 
sT3 düşüklüğü(2.87 pg/mL) saptandı.  

Renal Ultrasonografisinde, böbreklerin yer ve şekilleri doğaldı. Sağ böbrek 74 mm, sol böbrek 77 mm 
uzunlukta saptandı. Ortalama parankim kalınlıkları sağda 9 mm, solda 9 mm bulundu. Parankim ve 
sinüs ekoları tabii idi. Taş solid kitle veya hidronefroz bulgusu yoktu. 

Hastanın büyüme hormone stimülasyon testleri pozitifti ve Pediatrik Endokrinoloji Bölümü tarafından 
büyüme ve tiroid hormon replasman tedavileri açısından takibe alındı. Büyüme hormone tedavisine 
alındıktan sonra bir yılda 20 cm boy uzaması kaydedildi.Hastanın IGF-1 ve IGFBP-3 değerleri normal 
olarak saptandı. 

Hastanın tarafımızca yapılan periferik kan karyotip analizinde 46, XY, del18q21.3 (qter → q21.3) 
karyotipi tespit edildi. İleri test amaçlı yaptığımız microarray çalışmasında 18q21.33-q23 bölgesinde 
18148,126 kbç büyüklüğünde kayıp ve 21q22.3 bölgesinde 2577,592 kbç büyüklüğünde kazanç saptandı. 
Annesi ve babasına segregasyonu saptamak için periferik kandan karyotip tayini yapıldı ve annesinin 
karyotipi 46,XX olarak bulundu.Babasının karyotipi ise  46, XY, t(18; 21)(q21.3;q22.3) olarak tespit edildi. 
Babasının dismorfik muayenesinde herhangi bir anomaliye rastlanmadı.  
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Şekil-3:Çocuğun Karyotipi  Şekil-4:Babasının Karyotipi 

 

Sonuç ve Yorum 

Distal 18q delesyon sendromu bir çok semptomu beraberinde getiren ,klinik bulguları hastadan hastaya 
varyabilite gösteren nadir bir sendromdur. Bizim vakamızın  fenotipinde bu sendromun bazı özellikleri 
belirgin olarak gözlenirken bazı özellikleri ise silik kalmıştır.  

Hastanın babasındaki translokasyonun çocuğunda ortaya çıkış şekli mayoz bölünme esnasında 
kromozomal ayrışma şekillerinde farklılığın yansıması şeklinde görünmektedir. Bu konuda aileye 
yönelik genetik araştırmamız devam etmektedir. 

Ailenin sonraki gebeliklerine yönelik preimplantasyon ve prenatal genetik tanı endikasyonu ayrıntılı 
bir şekilde anlatılmış ve risk taşıyan diğer tüm aile bireylerine de genetic danışmanlık verilmiştir. 
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BİLDİRİ NO 233: NADİR BİR HASTALIK TANISI: EPSTEIN SENDROMU 
Aydeniz AYDIN GÜMÜŞ, Sırrı ÇAM246 

Özet 

MYH9 ile ilişkili bozukluklar, insidansı henüz bilinmeyen, makrotrombositopeni (% 40’dan fazla 
trombositin çapının 3.9 μm’den fazla olması ve sayısının 150x109 / L’den az olması) işitme kaybı, böbrek 
fonksiyon bozukluğu ile karakterize hastalıklardır. MYH9 geni, kas dışı miyozin ağır zincirini (IIA) 
kodlar (NMMHC-IIA),trombositler, böbrek, lökositler ve koklea gibi birçok dokuda eksprese edilir. Bu 
bozuklukta progresif sensorinöral işitme kaybı, glokom veya katarakt, karaciğer enzimleri ve böbrek 
yetmezliğine ilerleyen glomerüler nefropati, makrotrombositopeniye ek olarak Döhle benzeri cisimler 
olarak adlandırılan polimorfonükleer inklüzyonlar diğer ilişkili semptomlardır. Epstein sendromu, 
Fechtner sendromu, May-Hegglin anomalisi, Sebastian sendromu gibi MYH9 ile ilişkili bozuklukların 
tanısı, semptomların kombinasyonuna dayanmaktadır. 

Trombositopeni, bilateral böbrek yetmezliği ve işitme kaybı olan 23 yaşındaki bir erkek hastanın MYH9 
geni DNA sekans analizi ile inceledik. MYH9 geninde heterozigot c287C> T (p.Ser96Leu) mutasyonunu 
saptadık. Hastada yaklaşık 13 yıl boyunca bilateral renal yetmezlik ve sol kulağında % 5 işitme kaybı 
vardı. Trombosit sayısı 20000, hemoglobin 7.7 ve periferik kan yayılımında hipokrom mikrositer 
eritrositler, büyük trombositler, anizositoz varken lökosit inklüzyon görülmedi. Göz muayenesinde 
glokom veya katarakt saptanmadı. Aile öyküsünde, amcasında ve teyzesinde sadece hipertansiyon 
vardı ve akraba evliliği yoktu.  

MYH9 ile ilişkili sendromların farklılıkları şöyledir: Makrotrombositopeni ve lökosit inklüzyon 
cisimleri, May-Hegglin anomalisi ve Sebastian Sendromu ile, tüm semptomların birlikteliğiyse Fetchner 
Sendromu ile ilişkilidir. Döhle benzeri cisimlerin yapısındaki farklılıklar, Sebastian sendromu ve May-
Hegglin anomalisini ayırt eder. Epstein Sendromunda, makrotrombositopeni, işitme kaybı ve böbrek 
bulguları gözlenir, ancak lökosit inklüzyon cisimcikleri ve göz bulguları beklenmez. Sonuç 
olarak,hastamızda saptadığımız mutasyon ve semptomları Epstein sendromu ile uyumlu bulundu, ki 
bu durum literatüre bir katkı olarak sunduğumuz çok nadir bir hastalıktır. 

Anahtar Kelimeler: makrotrombositopeni, sağırlık, böbrek 

Jel Kodları  : I190 

Giriş  

NMM-IIA Protein  

Miyozinler, hücre hareketliliğinde temel bir rol oynayan proteinlerdir. Sitokinez, fagositoz, hücre yapısı 
ve hücre şeklinin korunmasında rol oynarlar. Kas dışı miyozin sınıf II(NMMII), bugüne kadar 
tanımlanmış 18 miyozin sınıfından oluşan myosin süper ailesinin bir parçasıdır. (Hodge T, Cope 
MJ.,2000)  İnsanlarda nonmuscle miyozin II'nin üç izozimi mevcuttur: NMM-IIA, NMM-IIB ve NMM-
IIC. Eozinofiller, NMM-IIA ve NMM-IIB'yi eksprese ederken, trombositler, lenfositler, nötrofiller. ve 
monositler sadece NMM-IIA'yı eksprese eder. (Maupin P ve ark.1994) 

Kunishima ve arkadaşları (Kunishima S ve ark. 2008) tarafından MYH9 ile ilişkili 
makromrombositopenisi olan bireylerin çalışmalarında (immüno-floresan mikroskobu ve 
immünoblotlama ile), NMM-IIA'nın, agregatlar olmaksızın, monositler, büyük trombositler ve 
etkilenen bireylerin CD34 + hücrelerinde tekdüze biçimde azaldığını göstermişlerdir, bunların 
granülosit kümeleri NMMIIA içerir. Bu gözlemler, NMM-IIA'nın kan hücresi tipinden farklı spesifik 
işlevleri olduğunu düşündürmektedir.  

NMM-IIA normal olarak, iki moleküler olmayan miyosin ağır zincirlerinden (NMMHC; MW 220 kDa) 
ve 4 hafif zincirden (MLC; MW 16.5 kDa) oluşan ve toplam molekül ağırlığı 453 kDa olan büyük bir 
heksamer olarak bulunur. Bir N-terminal başı (ekson 1 ila 18), bir boyun (ekson19), ve C-terminali 
kuyruğu (ekson 20 ila 40) (Simons M. ve ark 2001;Marigo V, Nigro A, Pecci A ve ark 2004;Toothaker LE, 
Gonzalez DA, Tung N, ve ark.1991)  içerir. N-terminali kafası aktin ile etkileşir ve ATP-bağlanma 

                                                        
246 Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  
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kısmını ortaya çıkarır. Boyun kısmı, MLC(myozin hafif zincirler için önemli bir bağlanma bölgesi olan 
IQ-motifini içerir. MLC, aktomyosin kontraktil cevabının indüklenmesinden sorumludur. 

MLC'nin fosforilasyonuyla, miyozin aktive olur ve aktin filamentlerle etkileşime girebilir. Kumar CC 
ve ark. 1989 ; Fox JEB, Phillips DR 1982 ;Suzuki Y, Yamamoto M, Wada H, ve ark.1999;Paul BZ, Daniel 
JL, Kunapuli SP.1999)  C-terminali kuyruk alanı, montajı ve kargo-bağlama için önemli olan iki uzun a-
helixten oluşur (Berg JS, Powell BC, Cheney RE.2001).  Molekülün işlevsel olarak farklı kısımları 
mutasyonların fonksiyonel sonuçlarına yönelik ilk ipucu verir. Baş bölgesindeki mutasyonlar, 
motorproteinin temel işlevlerini doğrudan etkilese de, kuyruk bölgesindeki mutasyonlar fonksiyon 
üzerinde daha az kritik etkilere sahip gibi görünmektedir. 

NMM-IIA, hematopoietik hücre iskeleti ile sınırlı değildir, çünkü fare embriyoları çalışmaları, bu 
motorproteini ifade eden birçok dokuyu göstermektedir(Maupin P, Phillips CL, Adelstein RS, Pollard 
TD 1994;Simons M, Wang M, McBride OW ve ark. 1991). Bu, proteini diğer hematolojik olmayan 
hastalıklarda ilginç bir aday haline getirmektedir ve MYH9'un diğer nonhematolojik  hastalıklarda da 
ilişkili olduğuna dair kanıtlar artmaktadır (örneğin, anormal olmayan yarık dudak ve 
damakta)(Chiquet BT, Hashmi SS, Henry R, ve ark.2009) 

MYH 9 Geni 

NMMHC-IIA'yı kodlayan MYH9-gen 40 eksondan oluşur ve 22q12-13,50 kromozomal pozisyonda 
bulunur (Kunishima S, Kojima T, Tanaka T ve ark. 1999;Seri M, Cusano R, Gangarossa S ve ark.2000; 
Kelley MJ, Jawien W, Lin A ve ark.2000) 

1, 10 ve 16 nolu eksonlar, globular baş ve boyun bölgesini kodlar ve sekiz ekzon, sarılmış bobin bölgesini 
kodlar. MYH9 bozukluklarındaki çoğu mutasyon missense mutasyonlarıdır. Kunishima S, Matsushita 
T, Kojima T ve ark 2001, Arrondel C, Vodovar N, Knebelmann B, ve ark 2002. Ekson 40'da, hem anlamsız 
mutasyonlar hem de tek nükleotid delesyonları tarif edilmiştir. Daha büyük delesyonlar nadirdir. 
(Kunishima S, Matsushita T, Hamaguchi M, Saito H.ve ark. 2008) 

 

 

Şekil-1 NMM-IIA genetik mutasyonların yapısı ve haritası. Maddenin üst kısmı, iki ağır zincir ve dört 
hafif zincirden (gri noktalar) oluşan NMM-IIa proteininin şematik bir temsilini gösterir. Ağır zincirler 
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bir baş, bir boyun ve bir kuyruk halinde yapılandırılmıştır. Hafif zincirler boyun bölgesine bağlanır. 
Kalınlığın orta kısmı MYH9 genini gri renkte gösterilen baş ve boyun için kodlayan bölgelerle ve siyah 
renkte gösterilen kuyruk için kodlayan bölge ile şematik olarak gösterir. Literatürde bildirilen 
mutasyonlar genin ilgili kısımlarında verilmektedir. Maddenin alt kısmı, daha sık görülen 
mutasyonların yerini ve lökositlerdeki inklüzyon cisimciklerinin morfolojik özelliklerini gösterir; 
bunlar tipik olarak küçük, inkluzyon noktaları (ekzon 1'de mutasyon), üç ile beş küçük yuvarlaktan 
ovale cisimler (mutasyon eksonu 30) ve büyük bir iğ şeklindeki inklüzyon cisimciği (ekson 38'de 
mutasyon). (Althaus, K., & Greinacher, A. 2009, March). 

Bugüne kadar, MYH9’un sadece heterozigot mutasyonları insanlarda tanımlanmıştır. Hayvan 
deneylerine dayanarak, MYH9 geninin çift heterozigot mutasyonları veya homozigot mutasyonları 
ölümcül gibi görünmektedir. Toren A, Rozenfeld-Granot G, Heath KE ve ark 2003) 

Miyozin ağır zincir 9 (MYH9) ile ilişkili trombosit bozuklukları kalıtsal trombositopeni grubuna aittir. 
MYH9 geni, bir iskelet kasılma proteini olan kas dışı miyozin ağır zincir IIA'yı (NMMHC-IIA) kodlar. 
MYH9 genindeki birkaç mutasyon, lökositlerin içindeki kemik iliğinden, makrotrombositopeniden ve 
sitoplazmik inklüzyon cisimlerinden erken trombosit salınmasına yol açar. May-Hegglin anomalisi, 
Epstein sendromu, Fechtner sendromu ve Sebastian Trombosit Sendromu olarak bilinen dört major 
sendrom, MYH9 gen mutasyonlarının farklı klinik belirtilerini açıklar. Makrotrombositopeni, tüm 
etkilenen bireylerde bulunurken, sadece bazıları böbrek yetmezliği, işitme kaybı ve presenil katarakt 
gibi ek klinik belirtiler geliştirir. Kanama eğilimi genellikle ılımlıdır, menoraji ve kolay morarma en sık 
görülen bulgulardır. Birey için en büyük risk, kronik otoimmün trombositopeninin yanlış teşhisi 
nedeniyle uygunsuz tedavidir. 

Kalıtsal kronik trombositopenilerin doğru tanısı, bu koşullara sahip bireylerin uygun tedavisini 
planlamak ve kronik (otoimmün) immün trombositopeni (ITP) gibi yanlış tanılardaki gereksiz tedavi 
risklerini azaltmak için önemlidir. Kronik trombositopeni ile ilişkili durumların bir kısmı, bu 
bozukluklarda trombosit büyüklüğü artmış olduğundan, ‘‘ makrotrombositopeniler ’olarak adlandırılır 
(Balduini CL, Cattaneo M, Fabris F ve ark 2008) 

MYH9 ilişkili hastalıkların tarihçesi 

1909'da, May birkaç üyenin trombosit büyüklüğü olan ancak herhangi bir kanama semptomu olmayan 
küçük bir aile tanımlamıştır. (May R. Leukozyteneinschlu ¨sse. Dtsch Arch Klin Med 1909; 96:1–6) 

1945'te Hegglin, (Hegglin R. 1945) dominant olarak devasa trombosit bozukluğu olan etkilenmiş 
bireylerin lökositleri içinde Dohle benzeri cisimcikleri bulmuştur. Bu durum, May-Hegglin 
anomalisinde (MHA) trombositopeni, dev trombosit ve lökosit inklüzyon cisimciklerini tanımlanmasını 
sağlamıştır. Bu inklüzyon cisimleri iğ şekillidir ve standart kan yayması içinde parlak mavi 
görünmektedir (Scholer VH 1960). 

 

Şekil-2 Döhle-Benzeri Cisimler (Althaus, K., & Greinacher, A. 2009, March). 
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1972'de Epstein ve arkadaşları (Epstein CJ, Sahud MA, Piel CF ve ark.1972) Epstein sendromunu (EPS), 
sağırlık ve nefritle ilişkili dev trombositler ile karakterize olan bir makrotrombositopenik sendrom 
olarak tanımlamışlardır; Ancak, MHA'nın aksine lökosit inklüzyon cisimlerini görememiştir. 

Yaklaşık on yıl sonra, 1985'te, Peterson ve arkadaşları (Peterson LC, Rao KV, Crosson JT, White JG. ve 
ark.1985), interstisyel nefrit, katarakt, sağırlık (yani Alport sendromunu andıran bir sendrom 
kompleksi) ve lökosit inklüzyonları ile karakterize edilen baskın olarak kalıtılan bir 
makromrombositopenik bir sendromu tanımlamışlardır. Bu inklüzyon cisimcikleri MHA'da 
gözlemlenenlerden çok daha küçüktü ve çoğunlukla iğ şekilli değil yuvarlaktı. Yazarlar bu sendromu 
Fechtner sendromu (FS) olarak adlandırmıştır. 1990 yılında, Greinacher ve ark., lökositlerde küçük 
inklüzyon cisimcikleri olan daha hafif bir varyant makrotrombositopeni, Sebastian Trombosit 
Sendromunu (SPS) tanımladı. İlk raporun başlangıcında, etkilenen SPS ailesi üyeleri katarakt, böbrek 
yetmezliği veya yüksek volümlerde nörosensiyel sağırlık göstermemişti. Ancak, bu aile 18 yıl sonra 
yeniden değerlendirildiğinde, etkilenen bazı bireylerin, genç yaşta (45-50 yıl) katarakt geliştirdiği 
gözlenmiş ve 50 yaşından büyük etkilenen tüm aile üyeleri, yüksek seslerde işitme bozukluğu geliştiği 
öğrenilmiştir.  

1999 yılında, bu dev trombosit bozukluklarının kalıtımı, 22q kromozomunun kısa kolu üzerinde 5.5-Mb 
bir bölgeyle ilişkilendirilmiştir. (Toren A. 2000) 

Kısa bir süre sonra, iki grup (Seri M, Cusano R, Gangarossa S ve ark 2000 , Kelley MJ ve ark 2000), MYH9 
genindeki mutasyonları bu makrositrombositopenilerin altta yatan nedeni olarak tanımlamıştır. MHA, 
EPS, FS ve SPS sendromlarının, MYH9 genindeki mutasyonların neden olduğu, katarakt, nefrit ve 
sensorinöral işitme kaybının ek özelliklerinin varlığına veya yokluğuna bağlı fenotipik farklılıklar ile 
ilişkili bozukluklar olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu bozuklukların MYH9 ile ilişkili 
makrotrombositopeniler olarak adlandırılması gerektiği öne sürülmüştür. (Seri M ve ark. 2010;  
Balduini CL, Iolascon A, Savoia A. Inherited thrombocytopenias: from genes to therapy. Haematologica 
2002;87:860– 880 18.) 

MYH9 İlişkili Hastalıkların Klinik Presentasyonu 

MYH9 ile ilişkili bozukluklar, klinik özelliklerin bir spektrumunu sunar. Etkilenen tüm bireylerde dev 
trombositler vardır ve trombosit sayıları 30.000 / mL-100,000 / mL arasında değişir. İlişkili klinik 
özellikler, aile üyeleri arasında ve aynı mutasyona sahip diğerleri arasında bile bireyler arasında önemli 
ölçüde değişebilir. Değişken özellikler arasında kanama eğilimi, böbrek yetmezliği ve katarakt 
başlangıcı ve erken yaşta işitme kaybı yer alır. Peteşi, morarma ve hematom problemleri ile 
karşılaştırıldığında nadiren görülür. Majör kanama epizotları nadir olmakla birlikte, MYH9 ile ilişkili 
bir hastalıkta bir bireyde ölümcül spontan intrakraniyal kanamalar da bildirilmiştir.( Leung TF, Tsoi 
WC 1998) 

MYH9 ile ilişkili bozukluklar olan kadınlar genellikle menoraji ile karşılaşırlar. Aslında, etkilenen 
ailelerdeki endeks vakaları genellikle demir eksikliği anemisinin hematolojik bir çalışma başlatması 
durumunda makrotrombositopeniye sahip olduğu söylenen kadınlardır. 

MYH9 ile ilişkili bozukluk insidansı bilinmemektedir. Bilimsel literatürde 200'den fazla etkilenen aile 
bildirilmiştir(Seri M, Cusano R, Gangarossa S, ve ark.2000; Kunishima S, Kojima T. 1999; Seri M, Pecci 
A, Di Bari F ve ark. 2003;Otsubo K., Kanegane H., Nomura K.2006). 

MYH9 İlişkili Hastalıkların Tanısı 

MYH9 bozukluklarının laboratuvar tanısı için trombosit ve granülosit morfolojisinin dikkatli bir şekilde 
değerlendirilmesi önemlidir. Tüm modern araçlar ortalama trombosit hacmini (MPV) belirler ve çoğu 
makine aynı zamanda trombositlerin boyut dağılımını gösteren bir histogram oluşturur (Althaus, K., & 
Greinacher, A. 2009, March). 

Bir MYH9 bozukluğu olan bireylerin klinik takibinde, standart trombosit sayan araçlar tarafından 
büyük trombositler sıklıkla kırmızı kan hücreleri veya lökositler olarak sayıldığından çok düşük 
trombosit sayısı elde etme riski vardır. Bu nedenle, trombosit ve beyaz kan hücresi sayımı, özellikle de 
bireyin  lökositozu olduğu zaman, manuel olarak yapılmalıdır. 
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Periferik kanda dev trombositler kolaylıkla görülebilir. Özellikle daha düşük bir objektif 
kullanıldığında, trombositlerin çoğunda olmasa bile, kırmızı kan hücrelerinin büyük olduğu görülür 
.Çoğunlukla, en kolay tanı yaklaşımı, birinci derece akrabalarda rutin kan sayımı yapmaktır. İkinci bir 
aile üyesi aynı özellikleri gösterirse, nötrofiller dikkatle değerlendirilmelidir. Kas Dışı Myozin Ağır 
Zincir-IIA’nın (NMM-IIA) nötrofiller içindeki anormal dağılımı da MYH9 bozukluklarının karakteristik 
bir özelliğidir. 

May-Hegling Anomalisi (MHA) için karakteristik olan büyük iğ şeklindeki inklüzyon cisimleri çok 
belirgin olmakla birlikte,diğer sendromların daha küçük lökosit inklüzyon cisimciklerini tespit etmek 
daha zordur. MYH9 lökosit inklüzyon cisimlerini göstermek için mevcut “altın standart”, NMM-IIa 
kümelerinin immün boyaması ile saptanmasıdır. (Greinacher A.1990) 

MYH9 bozukluklarının tanısı için kemik iliği muayenesi gerekli değildir. Eğer gerçekleştirilirse, kemik 
iliği tipik olarak normal morfoloji ile normal veya orta derecede yükseltilmiş megakaryosit sayıları 
gösterir. Bu sıklıkla yanlışlıkla otoimmün trombositopeni tanısına neden olur. 

MYH9 bozukluklarının tanısal çalışması, demir eksikliği anemisinin (özellikle doğurganlık çağındaki 
kadınlarda), odyogram, katarakt için oftalmolojik taramanın ve böbrek fonksiyon değerlendirmesinin 
(kreatinin klirensi ve proteinüri) dışlanmasını da içermelidir. Bu nedenle yılda bir kez demir 
durumunun değerlendirilmesi ve böbrek fonksiyon bozukluğunun erken teşhis edilmesinin bazı tedavi 
sonuçları olduğuna göre, her 5 yılda bir 40 yaşına kadar ve daha sonra her 2-3 yılda bir böbrek fonksiyon 
testlerinin tekrarlanması önerilir. (Althaus, K., & Greinacher, A. 2009, March). 

MYH9 ile İlişkili Hastalıklarda Kanama Mekanizması  

Kanamanın en önemli nedeni, bozulmuş bir hücre iskeleti olan trombositler tarafından bozulmuş 
pıhtılaşma retraksiyonuna bağlı pıhtı stabilitesinin azaltılmasıdır. Bu durum, demir-eksikliği anemisi 
olduğunda ağırlaşır (Le ´on C, Eckly A, Hechler B ve ark. 2010). 

Genelde, mikrosirkülasyon kan dolaşımının ortasında bulunan kırmızı kan hücreleri gibi daha büyük 
partiküller, daha küçük boyutlu trombositler damar duvarının yakınında bulunur ve böylece 
subendotelyal etkileşim için potansiyellerini arttırırlar. Bununla birlikte, MYH9 ile ilişkili 
bozukluklarda olduğu gibi, dev trombositler olduğunda, trombositler, büyüklüğü nedeniyle kan 
akımının ortasında daha fazla lokalize olurlar ve daha az subendotelyal etkileşimde bulunurlar. Buna 
ek olarak, bu, anemi varlığında trombositleri aktive etmek için gerekli olan arakidonik asit ve adenosin 
difosfat da azaldığı için şiddetlenir. (Valeri CR, Khuri S, Ragno G. Transfusion 2007;47) 

Gereç ve Yöntem 

Çalışmamızda Tıbbi Genetik Polikliniğimize genetik araştırma nedeniyle gönderilen 23 yaşında,13 
yıldır bilateral kronik böbrek yetmezliği ile takipli erkek hastamızın bulguları incelenmiştir. Hastanın 
sol kulağında %5 işitme kaybı vardı ve laboratuar incelemesinde  trombositopeni ( Plt:20000) vardı. 
Periferik kan yaymasında: hipokrom mikrositer eritrositler (Hb 7.7), her alanda 1-2 tekli ve büyük 
trombositler, anizositoz gözlendi fakat lökosit inklüzyon cisimleri görülmedi. Polimorfonükleer 
Lökositlerde granülasyon görüldü. Karaciğer enzimlerinden AST ve GGT yüksekliği saptandı. Göz 
muayenesinde glokom veya katarakt saptanmadı. Aile öyküsünde amcası ve teyzesinde sadece 
hipertansiyon dışında ek bir patolojik özellik gözlenmedi. Hastanın annesi ve babası arasında akrabalık 
yoktu. 

Hastanın kemik iliği aspirasyon yayması eritroid seride hafif hipoaktivite, artmış dismegakaryopoezis, 
normoselüler kemik iliği olarak değerlendirildi.  

MYH9 geni tüm ekzonlar ve ekzon-intron bağlantı bölgeleri Sanger dizi analizi ile incelendi. 

DNA dizilemesi, kromozomlar ve genomlar boyunca doğru nükleotid düzenini belirleme işlemidir. Bir 
DNA dizisinde dört bazın (adenin, guanin, sitozin ve timin) sırasını belirlemek için kullanılan herhangi 
bir yöntem veya teknolojiyi içerir. Hızlı DNA sekanslama yöntemlerinin ortaya çıkışı, biyolojik ve tıbbi 
araştırma ve keşifleri büyük ölçüde hızlandırmıştır. 
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Sonuç ve Yorum 

MYH9 geninde c.287C>T (p.Ser96Leu) mutasyonunu heterozigot olarak taşıdığı saptandı. Bu değişimin 
in-siliko değerlendirme araçlarına göre hastalık nedeni olabilen değişiklik olarak nitelendirilmiş olduğu 
saptandı. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/RCV000477821/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/RC
V000015138/  

Klinik veriler özetle tekrar ele alındığında; Fechtner sendromu, trombositopeni, dev trombositler ve 
periferik kan lökositlerindeki Dohle vücut benzeri inklüzyonları ile karakterizedir; buna ek olarak 
Alport sendromu benzeri nefrit, işitme kaybı ve göz anormallikleri, özellikle de katarakt eşlik edebilir. 

May-Hegglin anomalisi, trombositopeni, dev trombositler ve periferik kan lökositlerindeki Dohle 
vücut benzeri inklüzyonları ile karakterizedir.  

Epstein Sendromu trombositopeni, sağırlık ve nefrit ile karakterizedir ve periferal kan yaymalarının 
klasik boyanmasında lökosit inklüzyon cisimcikleri yoktur.  

Sebastian Sendromu May-Hegglin anomalisine benzerdir, ancak lökosit inklüzyonlarının farklı bir 
ultrastrüktürel görünümü vardır. 

Hastamızın raporu bu sonuç ile düzenlenmiş olup tanısı Epstein Sendromu olarak belirlendi. 

Hastanın sonuçları klinik veriler eşliğinde tekrar gözden geçirildi ve moleküler genetik raporu 
düzenlenerek hastaya elden teslim edildi.  

Ailevi segregasyonu gösterebilmek için hastanın kız kardeşi ve babasından çalışma yapılması 
planlandı. 
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BİLDİRİ NO 234: KROMOZOM ANOMALİLERİ VE TRİZOMİ  
Aydeniz AYDIN GÜMÜŞ, F. Sırrı ÇAM247 

Özet 

Trizomi 22, trizomi 16 dan sonra ikinci en sık spontan düşük nedeni olup ilk trimesterden sonra 1/2833 
sıklıkta ve canlı doğumlarda ise 1/30000-5000 sıklıkta rastlanmaktadır. Trizomi 22’ de, yaşam beklentisi 
bir gün ile üç yıl arasında değişmektedir. Vakaların yarısından fazlası, yalnızca 1 hafta hayatta 
kalabilirken ortalama yaşam beklentisi, dört gün olarak bilinmektedir. Karakteristik dismorfik yüz 
bulguları, mikrosefali, orta yüz hipoplazisi, hipertelorizm, epikantal katlantı, kulak anomalileri, 
mikrognati ve yarık damak-dudaktır.  

De-novo, mozaizim göstermeyen trizomi 22 sendromlu bir canlı doğmuş kız bebeğin klinik ve 
sitogenetik bulguları olan hasta, akrabalık olmayan aileden gebeliğin 40. haftasında, düşük doğum 
ağırlıklı olarak dünyaya gelmiştir. Hastada yapılan fizik muayenede, yarık damak-dudak, mikroftalmi, 
mikrokornea,  deri  katlantılarının bulunduğu, düşük yerleşimli ve dismorfik kulaklar, kısa ve yeleli 
boyun yapısı ve geniş burun kökü saptandı. Genitoüriner muayenede, anal atrezi ve rektovajinal fistül 
gözlendi. Hastada, 400 bant çözünürlüğündeki  GTG boyama ile yapılan kromozom analizi sonucu, 30 
metafazda, 47,XX, +21 kromozom kuruluşu saptandı.  22q11.2 bölgesine uyumlu prop ile yapılan FISH 
analizi sonucu, 100 interfaz hücresinde, 22. kromozoma ait üç adet sinyal tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: kromozom, trizomi, dismorfoloji 

Jel Kodları  : I190 

 

Giriş 

Hücrelerin mitoz ve mayozdaki rekombinasyon hataları, yapısal yeniden düzenlenmelere ve anormal 
kombinasyonlu yeni kromozomal oluşumlara yol açabilir. Kromozomlarda oluşan yeniden 
düzenlenmeler, DNA seviyesindeki değişiklerin veya hataların, tamir edilememesi ya da yanlış tamir 
edilmesi gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilmekteyse de kesin nedenleri tam olarak 
bilinmemektedir. Bununla beraber, kromozom kırıkları, iyonize radyasyon, bazı viral infeksiyonlar ve 
bazı kimyasallar gibi çevresel faktörlerden kaynaklı olarak, veya genetik aktarım şeklinde de ortaya 
çıkabilmektedir.  Toplumdaki her 200 kişiden birinde kendini gösterebilen kromozomal anomaliler, 
kullanılan yeni tekniklerle (bantlama, flöresans, otoradyografi, rekombinant DNA ve FISH gibi) bugün 
kolaylıkla saptanabilmektedir (Başaran, 1999).  

Kromozomlar hücre çekirdeği içinde bulunurlar ve ipliksi yapıdadırlar. Kromozomlar, molekül yapıları 
günümüzde iyi olarak bilinen “DNA” (deoksiribo nükleik asit) zinciri ile “histon” denilen protein 
zincirinden oluşur. DNA zincirleri de özgül proteinleri sentezlemekle görevli “gen” adı verilen 
birimlerden oluşmaktadır (şekil 1). 

 

                                                        
247 Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  
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Şekil 1. Hücre içinde bulunan nükleusta yer alan kromozomlar, kromozomları oluşturan kromatinler, 
kromatinleri oluşturan histon proteinleri ve histonların üzerine sarılan DNA. 

Canlıların biyolojik süreçleri için gerekli olan genetik bilgiyi taşıyan bir nükleik asit olan DNA, 
“nükleotit”olarak adlandırılan basit birimlerden oluşan iki uzun polimerden oluşur. DNA zinciri 22 ila 
26 Ångström arası (2,2-2,6 nanometre) genişliktedir, bir nükleotit birim 3,3 Å (0.33 nm) uzunluğundadır 
(Mandelkern, 1981). Her bir birim çok küçük olmasına rağmen, DNA polimerleri milyonlarca 
nükleotitten oluşan muazzam moleküllerdir. Örneğin, en büyük insan kromozomu olan 1 numaralı 
kromozom yaklaşık 220 milyon baz çifti uzunluğundadır (Gregory, 2006). Canlılarda DNA genelde tek 
bir molekül değil, birbirine sıkıca sarılı bir çift molekülden oluşur (Watson, 1953; Berg, 2002). 

Nükleotit birimler bir şeker, bir fosfat ve bir bazdan oluşurlar. Genel olarak bir şekere bağlı baza 
“nükleozit”, bir şeker ve bir veya daha çok fosfata bağlı baza ise “nükleotit” denir. Birden çok 
nükleotidin birbirine bağlı haline “polinükleotit” denir. Kromozomlar, hücre bölünmesi sırasında 
nuklear materyalin yoğunlaşması ile ortaya çıkan çubuk şeklindeki yapılar ve canlılarda kalıtımı 
sağlayan genetik birimlerdir. Bir kromozomun yapısı incelendiğinde görülen kısımlar; TelomerKısa Kol 
(p), Kromatid, Sentromer, Uzun Kol (q), Telomer’lerdir. 

Mitozun metafaz veya prometafaz (ya da geç profaz) evreleri, kromozomların mikroskop altında 
incelenebildikleri en uygun dönemlerdir. “Metafaz plağı” adı verilen ve bir hücredeki tüm 
kromozomları içeren bu gruptaki kromozomların sayıları ve morfolojik özellikleri saptanabilmektedir 
(Şekil 2).  

 

Şekil 2. Bir metafaz plağı  (10x100'lük büyütmede, GTG bantlama) 
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Her türün kromozom sayısı sabittir ve cinsiyet hücreleri dışında o türün bütün hücrelerinde aynıdır. 
İnsanlardaki 46 kromozomun 44 tanesi vücut hücrelerine ait olup “otozom”  adını alır, diğer iki tanesi 
ise cinsiyet hücrelerine ait kromozomlardır ve  cinsiyet kromozomları” ya da “gonozomlar” olarak 
adlandırılırlar. Kadınlarda cinsiyet kromozomları “XX”, erkeklerde ise “XY” dir.  

Kromozomu oluşturan ve sentromerde birleşen iki yavru koldan her birine “kromatin” adı verilir. 
Kromatinin elektron mikroskobuyla incelenmesi, birbirlerine DNA lifleri ile bağlanmış, yaklaşık 10 nm 
çapında, bir histon molekülü topluluğu ile sarılı DNA sarmalından oluşan komplekslere “nükleozom” 
adı verilmiştir (Olins, 1974). 

Kromatinin yapısını oluşturan biyomoleküller şunlardır; DNA, Bazik protein olan histonlar 
(H1,H2A,H2B,H3,H4), transkripsiyonda ve gen etkinliğinde rolü olan ve histon olmayan asidik 
proteinler, RNA. Transkripsiyon yönünden aktif olmayan kromatin, interfaz sırasında yoğun biçimde 
paketlenmiştir ve heterokromatin adını alır. Transkripsiyon yönünden aktif kromatin daha az yoğun 
boyanır ve ökromatin adını alır. Aktif genleri içeren kromatinin yapısı, aktif olmayan bölgelerden çeşitli 
yönlerden farklıdır.  

Yapısal ve isteme bağlı heterokromatin olarak iki tip heterokromatin vardır. Yapısal “heterokromatin” 
daima kondanse yani aktif olmayan haldedir. İsteme bağlı heterokromatin herhangi bir anda kondanse 
halde iken bir diğer zamanda aktif olarak transkripsiyona uğratılır. Satellit, insan akrosentrik 
kromozomları olan 13,14,15,21 ve 22 no’lu kromozomların kısa kollarına dar bir uzantı ya da sap ile 
tutunmuş küçük bir kromozomal materyaldir. Satellitin büyüklüğü, sapın uzunluğu ve akridinle 
boyanma sonrasında verdiği floresan yoğunluğu polimorfik genetik markerlerdir. 

Genetik anomaliler 

Genetik anomaliler, mutasyonlar veya yeniden düzenlenmeler gibi çeşitli mekanizmalar sonucu 
meydana gelmektedir. Kalıtım için temel molekül olan DNA, çeşitli farklı mutajenler tarafından hasara 
uğrayabilir, bunun sonucunda DNA dizisi değişebilir. Mutajenler arasında başlıca, oksitleyici 
(yükseltgeyici) ve alkilleyici etmenler ve yüksek enerjili elektomanyetik ışınlar (morötesi ışık ve X 
ışınları gibi) sayılabilir. DNA'da meydana gelen hasarın tipi mutajenin tipine bağlıdır. Örneğin, mor 
ötesi ışık timin ikilileri (timin dimerleri) oluşturarak DNA'ya hasar verir (Douki, 2003). Buna karşın, 
serbest radikaller veya hidrojen peroksit gibi yükseltgen etmenler çeşitli farklı türden hasar 
oluşturabilirler, baz değişimi (özellikle guanozin) ve iki iplikli kırılmalar gibi (Cadet, 1999). Her bir 
insan hücresinde günde 500 baz yükseltgeyici işlev görür (Shigenaga, 1989). Bu yükseltgeyici 
hasarlarından en zararlısı çift zincirli kırılmalardır, çünkü bunların onarımlarıı zordur ve DNA 
dizilerinde noktasal mutasyonlara ve delesyon, translokasyon gibi kromozom aberasyonlarına yol 
açabilirler (Cathcart, 1984).  

Genetik anomaliler etyolojilerindeki faktörün türüne göre 3 gruba ayrılırlar; Bunlar, Kromozomal 
anomaliler, Gen düzeyindeki anomaliler ve Multifaktoriyel anomaliler’dir. 

Kromozomal Anomaliler 

Genetik materyaldeki mutasyonlar bazen kromozomun çok geniş bir bölgesini kapsayabilir. Bu 
düzensizlik ışık mikroskobun da gözlenebilecek kadar büyük ise “kromozomal anomali veya 
düzensizlik” olarak tanımlanır. Yapısal ve sayısal anomaliler, hücre döngüsünün farklı aşamalarında 
ortaya çıkar. Her bir anomali tipinin farklı etkenleri veya farklı mekanizmaları olsa da hücre 
döngüsünün herhangi bir evresindeki herhangi bir etken ile genomik yapı bütünlüğünün bozulması 
sonucu ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Tanımlanan gebeliklerin % 15'i erken düşüklerle (spontan 
abortus)  sonuçlanır ve bunların % 50'sinden fazlasında kromozomal anomaliler nedendir. Dolayısıyla 
tanımlanan gebeliklerin % 5'inde kromozom anomalisi vardır denilebilir. Yeni doğanlarda ise bu sıklık 
% 0.7 civarındadır. 

Kromozomal düzensizlikler sayısal kromozomal anomaliler ve yapısal kromozomal anomaliler olmak 
üzere iki büyük grup altında incelenir. 

Sayısal Kromozomal Anomalileri 
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Hücrelerdeki kromozom sayısının o türe özgü kromozom sayısından az ya da çok olmasıdır. İki şekilde 
gruplandırılır; Hücrelerdeki kromozom sayısının o türe özgü kromozom sayısından az ya da çok 
olmasıdır. Poliploidi ve Anöploidi olmak üzere iki şekilde gruplandırılır; Poliploidi hücrelerdeki 
kromozom sayısının haploid sayının tam katları kadar artmasıdır. Haploid kromozom sayısı “n” olarak 
ifade edilir ve gamet hücrelerindeki sayıya eşittir. Anöploidi ise temel kromozom sayısının katları kadar 
olmayan artma ya da eksilmelere denir. 

            Anöploidi tipleri incelendiğinde tipleri, Trizomi, Monozomi, Mozaizm olarak görülmektedir. 
Mozaizm, tek bir zigottan gelişen bireyde veya dokuda iki veya daha fazla genetik yapıya sahip 
hücrelerin bulunmasıdır. Somatik veya gonozomik hücrelerde meydana gelebilir. Ortaya çıkmasındaki 
başlıca nedenin somatik mutasyon olduğu kabul edilmektedir. Sendromların bazılarında mozaizm 
oranına göre sendromun ciddiyeti değişir. Monozomi ise belli bir kromozomdan normalde iki adet 
bulunması gerekirken bir tane bulunmasıdır. Otozomal monozomiler letaldir, ölü doğumlarda ya da 
erken spontan düşüklerde görülür. En sık rastlanan monozomi, X kromozomu monozomisi olan Turner 
sendromudur (45,X) (Şekil 3). Trizomi ise herhangi bir kromozomdan hücrede iki tane bulunması 
gerekirken üç tane olmasıdır. Trizomi, otozomal kromozomlarda görüldüğü gibi cinsiyet 
kromozomlarında da görülür. Otozomal kromozomlarda en sık görülen tipleri; Trizomi 21 (Down 
sendromu), Trizomi 18 (Edwards sendromu), Trizomi 13 (Patau sendromu) dür. Cinsiyet 
kromozomlarında ise; en fazla 47,XXY (Klinefelter), 47,XYY ve 47,XXX olgularına rastlanır. Down 
Sendromu'nun insidansı 1/733 canlı doğum olup, 30 yaşın üzerindeki annelerde bu insidans daha da 
artmaktadır (Roizen, 2003). Hipotoni, karekteristik dismorfik yüz özellikleri, ellerde Simian çizgisi ve 
diğer dermatoglifik özellikler, 1/3'ünde konjenital kalp hastalıkları ve özellikle mental retardasyon ile 
tanımlanır. Trizomi 21'in yanısıra Robertsonian translokasyonu ve parsiyel trizomi 21 sonucunda da 
Down Sendromu görülür (Roizen, 2003). 

  

 

Şekil 3. Normal dişi birey XX, Turner sendromu 45,X, Normal erkek birey XY, Klinefelter sendromu 
47,XXY için örnek görüntü. 

Yapısal Kromozom Anomalileri 

Kromozomların yapılarında meydana gelen düzensizliklerdir.  Yapısal anomaliler, 375 yenidoğanda bir 
görülür (Nussbasum, 2005). Tüm kromozomal anomalilerin %21’ini yapısal anomaliler oluşturmaktadır 
(Pandiyan, 1996). Yapısal kromozom anomalilerinde, bir kromozom seti kromozom materyalinde kayıp 
olmaksızın normal sayısını korumuşsa “dengeli”, kromozom materyalinde eksiklik veya fazlalık varsa 
“dengesiz” olarak tanımlanır. Dengesiz yeniden düzenlenmeler; duplikasyonlar, delesyonlar, markır 
ve halka kromozomlar, izokromozomlar ve disentrik kromozomlardır. Dengeli yeniden düzenlenmeler 
ise genetik materyal kaybı olmayan inversiyonlar (perisentrik ve parasentrik inversiyonlar) ve 
(Robertsonian ve resiprokal translokasyonlar) translokasyonlardır. 
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Yapısal kromozom düzensizliklerinin birçoğu mikroskopta saptanabilir. Yapıların değişim biçimlerine 
göre gruplandırılırlar. Bunlar, Translokasyon, Delesyon, Duplikasyon, İnversiyon, Ring, İzokromozom 
yapısal kromozom düzensizlikleridir. 

Bir kromozomdan kopan parçanın başka bir kromozoma yerleşmesine translokasyon denir. Eğer 
translokasyon sırasında kromozom parçası yani genetik materyal kaybı yok ise “dengeli”, aksine gen 
kaybı var ise “dengesiz” translokasyon söz konusudur. Üç tip translokasyon vardır. Bunlar karşılıklı 
(Resiprokal) translokasyon, sentrik füzyon (Robertsonian) translokasyon ve insersiyonlar’dır. Bir 
kırılma sonucu homolog veya homolog olmayan kromozomlardan kopan parçaların karşılıklı yer 
değiştirmesidir. Resiprokal translokasyonlar, genellikle iki kromozomun işe karıştığı karşılıklı parça 
alışverişi sonucu oluşur. Üç veya daha fazla kromozomu ilgilendiren kompleks translokasyonlar 
nadirdir. Sıklığı genel popülasyonda yaklaşık olarak 1/625’dir (Van, 1983). Sentrik füzyon 
(Robertsonian) translokasyon: Akrosentrik kromozomların kısa kollarının kaybolması, uzun kollarının 
birleşmesi sonucu meydana gelmektedir. İnsersiyonlar ise homolog olmayan iki kromozomdan birinde 
iki noktada, diğerinde ise bir noktada kırılma olması ile meydana gelmektedir. İnversiyon, romozomda 
iki noktada kopma olması ve hemen ardından kopan parçanın kendi ekseni etrafında dönerek 
kopmanın meydana geldiği noktalardan tekrar yapışmasıdır. Ters dönen kromozom parçası sentromeri 
içeriyor ise “perisentrik inversiyon”, sentromerin dışında ise “parasentrik inversiyon” olarak 
tanımlanmaktadır (Morel, 2007; Kaiser, 1984). 

Trizomi 22 Sendromu 

Trizomi 22 sendromu, 22. Kromozomun hücrelerde normalde olması gereken iki kopya yerine üç kopya 
halinde bulunması ile karakterize bir malformasyon sendromudur.  Trizomi 22, trizomi 16 dan sonra 
ikinci en sık spontan düşük nedenidir. Amniyosentez sonuçları göstermiştir ki, ilk trimesterden sonra 
1/2833 sıklıkta ve canlı doğumlarda ise 1/30000-5000 sıklıkta rastlanmaktadır (Huderer-Duric, 2000). 
Trizomi 22’ de, yaşam beklentisi bir gün ile üç yıl arasında değişmektedir. Vakaların yarısından fazlası, 
yalnızca 1 hafta hayatta kalabilirken ortalama yaşam beklentisi, dört gün olarak bilinmektedir (Tinkle 
vd.,2003). Karakteristik dismorfik yüz bulguları, mikrosefali, orta yüz hipoplazisi, hipertelorizm, 
epikantal katlantı, kulak anomalileri, mikrognati ve yarık damak-dudaktır. Bunlara ek olarak, 
intrauterin büyüme geriliği, kompleks kalp anomalileri ve böbrek yokluğu, genital hipoplazi gibi 
ürogenital anomaliler, tek umblikal arter ve parmak anomalileri sık rastlanan anomalilerdir (Miura vd., 
2000).  

Bu çalışmada, de-novo,mozaizim göstermeyen trizomi 22 sendromlu bir canlı doğmuş kız bebeğin 
klinik ve sitogenetik bulguları tartışıldı. Hastamız, akrabalık olmayan aileden gebeliğin 40. haftasında, 
düşük doğum ağırlıklı olarak dünyaya geldi. Hastada yapılan fizik muayenede, yarık damak-dudak, 
mikroftalmi, mikrokornea,  deri katlantılarının bulunduğu, düşük yerleşimli ve dismorfik kulaklar, kısa 
ve yeleli boyun yapısı ve geniş burun kökü saptandı. Genitoüriner muayenede, anal atrezi ve 
rektovajinal fistül gözlendi (şekil 4). 

  Transabdomainal, transfontanel ve toraks USG incelemeleri normaldi. Kardiak eko’da 5 mm 
boyutunda VSD, 6 mm ASD ve 1,2 mm PDA saptandı.  Hastamız yaşamın 99. gününde solunum 
yetmezliği nedeniyle kaybedildi. Hastada, 400 bant çözünürlüğündeki GTG boyama ile yapılan 
kromozom analizi sonucu, 30 metafazda, 47, XX, +21 kromozom kuruluşu saptandı.  22q11.2 bölgesine 
uyumlu prop ile yapılan FISH analizi sonucu, 100 interfaz hücresinde, 22. kromozoma ait üç adet sinyal 
tespit edildi (şekil 5). 
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Şekil 4. Hastada yapılan fizik muayeneden fotoğraf görüntüsü. 

 

Şekil 5. GTG boyama ile yapılan kromozom analizi sonucu fotoğraf görüntüsü. 

Trizomi 22, canlı doğumlarda nadir rastlanan bir kromozomal hastalıktır. Genel populasyonda 
bildirilen kromozom anomalilerinin frekansı % 1’den düşük iken, üreme problemlerine sahip hasta 
gruplarında, bu oran her zaman yüksek saptanmıştır (Başaran, 1999; Nielsen, 1991). 

Kromozomal anomaliler, erkekler arasında daha yaygın görülmelerine rağmen, erkek ve kadınlarda 
infertiliteye neden olabilirler (Healy, 1994). Cinsiyet kromozomu anomalileri, insan kromozom 
anomalileri içinde en yaygın görülenlerdir. Bu kromozom anomalileri gametogenezde dengeli aktarımı 
bozabilir ve üremede düşük, ölü doğum gibi anomalilere neden olabilirler. Sayısal anormallikler, klinik 
özelliklerle çoğunlukla ilişkilidir. Kromozomal etiyolojinin altında yatan nedenler bellidir ama yapısal 
anormalliklerin klinik presantasyonla ilgisi daha azdır. Günümüzdeki çalışmalarda genç hastalarda 
yapılan karyotiplemelerde yapısal anormalliklerin sayısal anormalliklere göre daha fazla oranda tespit 
edildiğini ortaya koymuştur. Yapısal anormalliklerin görülme oranı %7.14, sayısal anormalliklerin 
görülme oranı ise %5.17’dir. 

Bu çalışmada, klinik ve sitogenetik bulgularını tartıştığımız hastada, literatürde bildirilen vakalar ile 
karşılaştırıldığında, bazı bulgular korele iken, daha önceki vakalarda bildirilen bazı bulgulara ise 
rastlanmamıştır. Bu çalışma ile literatürde yapılacak klinik derlemelerde, trizomi 22 sendromunun 
bulgularına ışık tutmak amaçlanmıştır.  
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BİLDİRİ NO 235: INTERTISYEL AKCIĞER HASTALIĞINDA SFTPC 
MUTASYONU 

Dilek GÜN BİLGİÇ, F. Sırrı ÇAM248 

Özet 

Sürfaktan, pnömosit olarak bilinen tip 2 alveolar hücrelerden salınan, başlıca SP-A, SP-B, SP-C ve SP-D 
proteinleri ve fosfolipid, dipalmitoilfosfatidilkolin (DPPC) yüzey aktif bileşenleri içeren alveol yüzey 
gerilimini azaltan maddedir.SP-A proteini, alveolar makrofajlarda bulunan bakteriyel, fungal ve viral 
patojenlerin opsonizasyonunu arttırarak neonatal ve matür akciğerlerde önemli savunma rolü oynar. 
SP-B, SP-A, fosfolipidler ve kalsiyum varlığında tübüler miyelini oluşturur. SP-B, lamellar vücut 
formasyonu için kritiktir ve eksikliği, anormal lamellar body formasyonuna bağlı olarak SP-C'nin 
anormal işlenmesi ortaya çıkar.  SP-D ise, bakterilerin, viral partiküllerin, mantarların ve protozoalara 
karşı alveollerdeki doğal bağışıklığa katılır. SP-C proteini, alveolar boşluğa salgılanarak fosfolipitlerin 
stabilitesini ve yayılımını artıran,tip 2 pnömositlerden postnatal olarak eksprese edilen, transmembran 
proteindir. SP-C proteininin geni olan SFTPC, 8p21'de lokalize 6 ekzona sahip bir gendir. Surfaktan 
protein bozukluğu, SFTPC geni ile otozomal dominant yol ile kalıtılan, yaş ve ciddiyeti değişken olan 
çok nadir bir hastalıktır.SFTPC mutasyonu, SP-C proteininin prekürsörü olan proSP-C'nin anormal 
katlanmasına yol açar. Anormal proSP-C toksisitesi veya SP-C disfonksiyonu çocuk ve erişkinlerde 
interstisyel akciğer hastalıklarına ve ARDS’ye yatkınlığa neden olur. 

Çocuk yoğun bakım servisinde kronik interstisyel akciğer hastalığı ve septik şok tanıları(kan gazı 
incelemesinde metabolik ve respiratuar asidoz) ile takip edilen 3 aylık kız çocuk, tarafımıza surfaktan 
eksikliği ön tanısı ile konsülte edildi. Surfaktan yetersizliğine neden olan SFTPB, SFTPC ve ABCA3 
genlerinin tüm kodlayan ekzonları ve ekzon-intron bağlantı bölgeleri yeni nesil dizi analizi yöntemi ile 
tarandı. Bilinen hastalığı olmayan 29.günlük kız bebeğin solunumsal problemleri başlamıştı. Hastanın 
iki yönlü akciğer grafisinde konsolidasyonlar görülmektedi ve  interstisyel akciğer hastalığını 
düşündürmekteydi. Hastanın genetik araştırması sonucunda, SFTPC genindeki c.196G>A spontan 
heterozigot mutasyonun, 66 pozisyonunda glutamik asit için lizinin yer değiştirmesi ile sonuçlandığı 
belirlendi. SFTPC mutasyonu otozomal dominant kalıtılımla veya spontan olarak izole vakalarda 
ortaya çıkabilmektedir. Hastanın ailesine yönelik genetik araştırma devam etmektedir. Ailenin sonraki 
gebeliklerinde prenatal tanı ve preimplantasyon genetik tanı endikasyonu vardır.  

Anahtar Kelimeler: sürfaktan,interstisyel,akciğer, mutasyon 

Jel Kodları  : I190 

 

Giriş  

Sürfaktan, pnömosit olarak bilinen tip 2 alveolar hücrelerden salınan, başlıca SP-A, SP-B, SP-C ve SP-D 
proteinleri ve fosfolipid, dipalmitoilfosfatidilkolin (DPPC) yüzey aktif bileşenleri içeren alveol yüzey 
gerilimini azaltan maddedir (Possmayer, 1997). Sürfaktan sisteminin işlev bozukluğunun, hem 
konjenital hem de edinsel akciğer hastalıklarının gelişiminde veya ilerlemesinde önemli bir rol oynadığı 
kabul edilmektedir (Griese, 1999). Yetişkinlerde, sürfaktan bileşeni ekspresyonunda, metabolizmasında 
veya fonksiyonel inaktivasyonundaki anormalliklerin tümü, en sık olarak akut akciğer hasarı 
bağlamında (örn., Akut respiratuvar distres sendromu) gözlemlenmiştir (Gunther, 1996). Bununla 
birlikte, sistemik sepsis, astım ve bleomisin akciğer toksisitesi dahil olmak üzere diğer akut ve subakut 
akciğer hasarlarında mutlak ve fonksiyonel sürfaktan defektleri bildirilmiştir (Savani, 2001; Russo, 2002; 
Haczku, 2001). Ek olarak, alveoler sürfaktan maddesinin (PAP) çokluğuna neden olan yüzey aktif 
madde homeostaz bozuklukları, endojen anti-GM-CSF antikorları (primer PAP), miyeloproliferatif 
hastalık, inorganik tozlar veya seçme dahil olmak üzere Pneumocystis carinii gibi çeşitli spesifik klinik 
enfeksiyöz ajanlar ile ilişkilendirilmiştir (Seymour, 2002). 

Ayrıca yapılan çalışmalar saonucunda SP-C’siz fareler olduğu rapor edilmiştir (Glasser, 2001). Nakavt 
fenotipinde ikinci bir hidrofobik sürfaktan proteini olan SP-B'nin olması erken yaşlarda biyofiziksel 

                                                        
248 Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

726 

  

aktivitedeki normal akciğer fonksiyonunu sağlamıştır. Bununla birlikte, farklı bir soy 
değerlendirildiğinde, SP-C nakavt farelerinin, yetişkinlikte akciğer inflamasyonu ve parankimal 
yeniden biçimlenme geliştirdiği görülmüştür ki, bu da genetik arka planın SP-C eksikliği durumunda 
bir modifiye edici bir etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir (Glasser, 2003). 

 Son zamanlarda bildirilen iki tam rapora göre de insanda iki farklı SP-C gen mutasyonunun çocuklarda 
interstisyel pnömoni (NSIP)'yi ve hayatta kalan yetişkinlerde nonspesifik interstisyel pnömoni (NSIP) 
etkilediği görülmüştür (Thomas, 2002; Nogee, 2001).  

SP-A proteini, alveolar makrofajlarda bulunan bakteriyel, fungal ve viral patojenlerin opsonizasyonunu 
arttırarak neonatal ve matür akciğerlerde önemli savunma rolü oynar (Heinrich, 2006). SP-B, SP-A, 
fosfolipidler ve kalsiyum varlığında tübüler miyelini oluşturur. SP-B, lamellar vücut formasyonu için 
kritiktir ve eksikliği, anormal lamellar cisim formasyonuna bağlı olarak SP-C'nin anormal işlenmesi 
ortaya çıkar (Jobe, 2002). SP-D ise, bakterilerin, viral partiküllerin, mantarların ve protozoalara karşı 
alveol doğal bağışıklığına katılır (Dahl, 2006). SP-C proteini, alveolar boşluğa salgılanarak fosfolipitlerin 
stabilitesini ve yayılımını artıran,tip 2 pnömositlerden postnatal olarak eksprese edilen, transmembran 
proteindir (Johansson, 1998). SP-C proteininin geni olan SFTPC, 8p21'de lokalize 6 ekzona sahip bir 
gendir (Whitsett, 1997). Surfaktan protein bozukluğu, SFTPC geni ile otozomal dominant yol ile 
kalıtılan, yaş ve ciddiyeti değişken olan çok nadir bir hastalıktır. SFTPC mutasyonu, SP-C proteininin 
prekürsörü olan proSP-C'nin anormal katlanmasına yol açar. Anormal proSP-C toksisitesi veya SP-C 
disfonksiyonu çocuk ve erişkinlerde interstisyel akciğer hastalıklarına ve ARDS’ye yatkınlığa neden 
olur (Hamvas, 2004).  

Gereç ve Yöntem 

Hasta, akraba olmayan bir çiftten 40 haftalık gebelik sonucunda doğan bir kız çocuğu idi. Doğum 
normal ve sorunsuz gerçekleşmiş olup, boy 61 cm, baş çevresi 38,5 cm olarak kayıtlara alınmıştı. Doğum 
sonrası bebek hiçbir perinatal problem göstermeyerek hastaneden taburcu edilmişti. Miadında normal 
vajinal doğum ile dünyaya gelen ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatış öuküsü olmayan kız 
bebeğin yaşamının 29.gününde solunumsal problemleri başlamıştı. Hastanın ailesinde daha önce 
benzer öykü yoktur ve anne babası akraba değillerdi. Hastanın iki yönlü akciğer grafisinde 
konsolidasyonlar görülmektedi ve  interstisyel akciğer hastalığını düşündürmekteydi.  

Çocuk yoğun bakım servisinde kronik interstisyel akciğer hastalığı ve septik şok tanıları (kan gazı 
incelemesinde metabolik ve respiratuar asidoz) ile takip edilen 3 aylık kız çocuk, tarafımıza surfaktan 
eksikliği ön tanısı ile konsülte edildi. Metabolik/infeksiyöz/immünolojik etiyolojinin ilk çalışması 
negatif olarak gözlemlenmişti. Göğüs röntgenleri, akciğerlerde diffüz bilateral pulmoner infiltratların 
devam ettiğini göstermişti. 

Hastanın dış merkezli kontrastsız Toraks BT incelemesinde, olgunun farklı tarihlerde elde edilmiş AP 
Akciğer grafileri değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak ota zon ve alt zonlarda havalanmanın azaldığı 
görülmektedir. Her iki akciğerin hacmi doğaldı. İntertisyel ve alveoler kompetentlerin yumuşak doku 
dansitesindeki materyal ile dolduğu görülmekteydi. Arada kontrol BT incelemelerinde yer yer 
akciğerin normale döndüğü görülmüştü. İncelemelerin tamamında plevral efüzyon ve kardiomegali 
lehine bulgu saptanmamıştı. Ana hava yolları tüm bu inceleme boyunca açıktı. Elde edilen kontrastsız 
Toraks BT incelemesinde, her iki hemitoraksta akciğer dokusunun büyüklüğünün doğal olduğu 
görülmekteydi. Volum normal sınırlardaydı. Trakea ve her iki ana bronş açıktı. Mediastinal yapılar 
kontrastsız incelemelerde güçlükle değerlendirilebilmişti. Ancak belirgin kitlesel imaj ya da karinal 
açıyı genişleten bulgu saptanmamıştı. 

Üst ön mediastende timusa ait doku yaş ile uyumsuz ince şekilde görülmüştü. Her iki akciğerin 
havalanması heterojendi. Her iki tarafta sağda daha belirgin olmak üzere üst ve orta lobda parakardiak 
alan anterior kesimde akciğer dokusunun havalandığı görülmekteydi. Diğer alanlarda hacim normal 
iken terminal bronşiol düzeyine dek hava yolları içerisinde hava bulunur şekilde seçilirken distalde 
konsolüdasyona ilerleyen kaba retikülonodüler infiltrasyon görünümü mevcuttu. Görünüm alveoler 
komponent ile birlikte intertisyel alanın dolumunu da göstermekteydi. Tanımlanan değişikliklerin 
fissürler ile büyük oranda sınırlı olduğu görülmekteydi. Fissürler çevresinde havalanan akciğer dokusu 
görülebilmekteydi. Bulgular ilk planda pulmoner konjesyon zemini üzerinde gelişmiş değişiklikleri 
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düşündürmekteydi. RDS açısından anlamlı idi. İntertisyel alan tutulumunun tam değerlendirilmesi için 
akciğer dokusunun yeterli havalandırılması, gerekiyor ise havalandırılması sonrası, ekspresyon ya da 
prompozisyonda görüntüler elde edilerek değerlendirme yapılması önerilmişti (Şekil 1). 

 

Şekil 1 . Hastanın akciğer grafisi 

Hastanın katater bakteri kültürü incelendiğinde üreme gözlemlenmiştir. Üreyen bakteri koagülaz 
negatif Stafilokok olarak tespit edilmişti. Hastan kan gazında değerler incelendiğinde; pH 7,56, 
cHCO3st 30,4 mmol/L, FCOHb % 4,3 görülerek normal değerlerin üzerinde olduğu not edildi. 

Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurularak surfaktan yetersizliğine neden olan SFTPB, SFTPC ve 
ABCA3 genlerinin tüm kodlayan ekzonları ve ekzon-intron bağlantı bölgeleri yeni nesil dizi analizi 
yöntemi ile taranmasına karar verildi. 

Yeni Nesil Dizileme (NGS) yöntemi, baz DNA'yı enzimatik reaksiyonlarla keserek ve kütüphaneyi 
oluşturan DNA fragmanlarının amplifikasyonuyla çok sayıda DNA fragmanına sahip bir kütüphane 
oluşturarak dayanmaktadır. OMIM istatistiklerine göre, günümüzde 6.000'den fazla tek gen bozukluğu 
var ve bu bozukluğun yaklaşık üçte ikisinin moleküler temelleri bilinmemektedir. NGS platformlarının 
gelişimine bağlı olarak birçok hastalığın moleküler temelini anlamada büyük bir ilerleme kaydedilmeye 
başlanmıştır.  NGS teknolojisi ile, tüm genomlara ve tüm ekzom sekanslarına ek olarak, aynı zamanda 
hedef odaklı NGS panelleri kullanılarak genetik heterojenite taşıyan hastalıkların etiyolojisi için çok 
sayıda gen sekansı çkartılabilmektedir. Hastalığa neden olan genetik etiyolojinin tanımı ile hastalara 
daha doğru genetik danışmanlık verilebilir ve risk altındaki aile üyeleri hızla taranabilir. NGS 
analizlerinin gelişimi ile fenotipik ve genotipik heterojen hastalıkların genetik temelini ortaya çıkarmak 
mümkündür. Yapılan bu çalışmasa bu analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Bunun için öncelikle hastanın genomik DNAsı, ticari olarak temin edilebilen bir kit kullanılarak tam 
kandan saflaştırılmıştır. Ekzon bölgelerinin sekanslaması için anlaşmalı olunan kurumdan hizmet alımı 
gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular 

Bir genin Ekzon Dizi Analizi genetik teknolojinin son dönemde geliştirdiği en önemli test panellerinden 
biridir. Bu test ile genomda yer alan bir genin ekzon denilen işlevsel bölgelerine ait DNA’da gerçekleşen 
değişiklikler belirlenebilmektedir. Bilimin bu zamana kadar belirleyebildiği hastalığa neden olan 
mutasyonların birçoğu DNA’nın ekzon bölgelerinde tespit edilmiştir. Bir genin ekzon bölgesinde yeni 
mutasyonların bulunması ve hastalığın atipik bulgularının belirlenmesi için idealdir.  

Hastalıkla ilişkisi olduğu bilinen bir genin ekzon dizi analizi ile özellikle klinik tanı koyulamamış 
hastalarda hastalığın kesin tanısının koyulmasında çok büyük öneme sahiptir. Genetik hastalık 
taşıyıcısı ailelerde hastalığın mutasyon tespiti ile kesin tanısının koyulması ailenin sağlıklı bir biçimde 
soyunun sürmesi için önemlidir. İnsanlara kalıtım yoluyla geçen şimdiye kadar belirlenmiş olan 
hastalık etmeni mutasyonların büyük çoğunluğu bu küçük kodlama bölümünde yer almaktadır. 
Ülkemizde sıklıkla akrabalıktan kaynaklanan ve Mendelian hastalıklar olarak bilinen kondisyonların 
etmeni olan mutasyonların yaklaşık %85’i bu kodlanan ekzonların içindedir.   
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Hastadan alınan genomik DNA'nın sekans analizi sonucunda SFTPC genindeki c.196G>A spontan 
heterozigot mutasyonun, 66 pozisyonunda glutamik asit için lizinin yer değiştirmesi ile sonuçlandığı 
belirlenmiştir. Her iki ebeveynde de bugüne kadar pulmoner semptomları ve önceki akciğer hastalığı 
öyküsü görülmemiştir. Tanı aşamasında hastamızda solunumsal ve kardiyak arrest gelişti ve 
kurtarılamamıştır. Akciğer histolojik bulgularına yönelik otopsi teklifini hastanın ailesi kabul 
etmemiştir. 

Sonuç ve Yorum 

SFTPC mutasyonu otozomal dominant kalıtımla veya spontan olarak izole vakalarda ortaya 
çıkabilmektedir. Hastanın ailesine yönelik genetik araştırma devam etmektedir. Ailenin sonraki 
gebeliklerinde prenatal tanı ve preimplantasyon genetik tanı endikasyonu vardır. 

SFTPC mutasyonu otozomal dominant kalıtılımla veya spontan olarak izole vakalarda ortaya 
çıkabilmektedir. Bu tanı yöntemi, gerçek klinik şüphe uyandıran vakalara uygulanabilen, hızlı, pratik 
optimizasyonu dünya genelinde kabul görmüş güvenilir bir yöntemdir.  Hastanın ailesine yönelik 
genetik araştırma devam etmektedir. Ailenin sonraki gebeliklerinde prenatal tanı ve preimplantasyon 
genetik tanı endikasyonu vardır. 

Son yirmi yılda, SP-C için biyosentetik yol hakkındaki anlayışımız büyük ölçüde gelişmiştir. SP-C 
propeptidinin işlenmesi için proteolitik bölünme aşamaları, protein trafiğine aracılık eden yapısal 
alanlar, dahil olan hücre altı bölümleri, uygun protein katlanmasının önemi ve başarılı biyosentez için 
sağlam bir düzenlenmiş sekretuar yolun varlığı günümüzde incelenebilmektedir (Johnson, 2001; 
Beers,1995; Wang,2003; Kabore,2001; Beers,1998; Wang,2002). ProSP-C dizisinde yanlış katlanma veya 
yanlış hedefleme ile sonuçlanan değişikliklerin, hücre içi agregatların ve/veya ER tutulmasının 
oluşumunu indükleyebileceği gösterilmiştir (Nogee, 2001). 

Birçok hastalık için, bir mutant proteinin homozigot ekspresyonu, protein kaçakçılığı veya fonksiyonu 
ile etkileşime girerek global bir işlev kaybına yol açmaktadır. Buna karşılık, bir mutant alelin heterozigot 
ifadesi, beyin, karaciğer ve akciğer gibi çeşitli organ sistemlerinde çeşitli kronik, dejeneratif bozukluklar 
tarafından temsil edildiği gibi patolojiyi indüklemek için bazen yeterli olmaktadır. Alzheimer hastalığı, 
Parkinson hastalığı, alfa-1 antitripsin, amiloidoz, spinoserebellar ataksi ve Charcot-Marie-Tooth 
hastalığı, ölümcül bir konformasyona maruz kalan mutant bir proteinin ifadesi ile ilişkili olarak 
bildirilmiştir (Carrell, 2002). 
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BİLDİRİ NO 236: HOKPP’DA T704M MUTASYONU VE YENİ BİR KLİNİK 
ANTİTE 

Dilek GÜN BİLGİÇ, Aydeniz AYDIN GÜMÜŞ, H. Betül GERİK ÇELEBİ, Esra ÇOLAK, F. 
Sırrı ÇAM249 

Özet 

Periyodik paraliziler, iskelet kaslarındaki kendiliğinden düzelen ve ani başlangıçlı epizodik ataklarla 
karakterize bir grup hastalıktır.  Hipokalemik ve hiperkalemik periyodik paraliziler, karakteristik 
fenotiplerine ve atak esnasındaki potasyum düzeylerine göre tanımlanırlar. Hipokalemik periyodik 
paralizide (HoKPP) atak esnasında serum potasyum düzeyi 2.5mmol/L nin altında iken hiperkalemik 
periyodik paralizide (HperPP) potasyum düzeyi artmış ya da nornaldir. Paramyotonia konjenita (PK), 
bu gruptaki üçüncü hastlık olup myotoni ve peryodik paraliz birlikte görülmektedir. SCN4A genindeki 
T704M mutasyonu, HperPP’de rastlanan en sık mutasyon olup bu gendeki diğer bazı mutasyonlar ise 
PK’ya yol açmaktadır. Diğer yandan, HoKPP olgularının az bir kısmında, SCN4A geninin farklı 
mutasyonları bildirilmiştir. Bu çalışmada, HoKPP kliniği gösteren ve SCN4A geninde T704M 
mutasyonu taşıyan büyük bir Türk aile incelenmiştir.  

Kliniğimize başvuran probandda, 3 yaşında başlayan ataklar halinde gelen ve karbonhidrat alımı, 
soğuk maruziyeti ve egzersizle tetiklenen tekrarlayıcı paralitik atak öyküsü bulunmaktaydı. Atak 
esnasında serum potasyum düzeyi 1.8 mEq/L’ydi. Ataklar esnasında, koku halusinasyonu ve ataktan 
sonraki birkaç gün boyunca göz hareketlerini takiben diplopi şikayeti kaydedildi. Calinor tablet 
kullanımı ve tetikleyici faktörlerden kaçınarak atak sıklığı haftada birden ayda bire kadar azaltıldı. 
Özgeçmişinde, endometriozis operasyonu, hashimato hastalığı ve herediter anjiyoödem vardı. 
Hastadan yapılan SCN4A geni dizi analizinde T704M mutasyonu saptandı. Aile öyküsünde çizilen 
pedigride,  anne, abla, kuzen, dayı, dede ve dedesinin annesinde ve diğer uzak akrabalarında toplam  
17 bireyde benzer öykü kaydedildi. Yapılan aile taramasında tüm bireylerde T7014M mutasyonu 
saptandı.  

Periyodik paralizilerde, klinik bulgular, tetikleyici faktörler ve mutasyonlar literatürde birçok yayında 
özetlenmiştir. T704M mutasyonu, HyperPP olgularında en sık rastlanan mutasyon olarak belirtilmiştir. 
Fakat, bu çalışmada sunduğumuz ailede bu mutasyon, HoKKP kliniği ile prezente olmuştur. Ayrıca, 
hastalarda görülen halusinasyon ve diplopi şikayeti, daha önce literaürde, periyodik paralizi 
olgularında hiç bildirilmemiş atipik semptomlardır. Bu çalışma, T704M mutasyonunun, fenotipik 
değişkenliğini göstererek SCN4A mutasyonlarında genotip-fenotip korelasyonu ile ilgili yeni 
çalışmalara ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur.  
Anahtar Kelimeler: Hipokalemik periyodik paralizi, Hiperkalemik, SCN4A 
Jel Kodları  : I190 
 

Giriş 

Periyodik Paraliziler 

Periyodik paraliziler (PP), iskelet kaslarındaki ani başlangıçlı, kendiliğinden düzelen paralitik ataklarla 
karakterize bir grup hastalıktır. PP ler, çoğunlukla potasyoma aşırı duyarlı artmış kas eksitabilitesi ile 
ilşkilidir. PP ler, genetik bir mutasyona bağlı olan ve ailevi ya da sporadik olarak ortaya çıkan primer 
PP; ya da ilaçlar, sürrenal bez hastalıkları, tiazid diüretikler gibi bir nedene bağlı olarak ortaya çıkan 
sekonder PP ler olarak sınıflandırılırlar ( Finsterer vd., 2008).   

Sınıflandırma 

Hipokalemik ve hiperkalemik periyodik paraliziler, karakteristik fenotiplerine ve atak esnasındaki 
potasyum düzeylerine göre tanımlanırlar. Hipokalemik periyodik paralizide (HoKPP) atak esnasında 
serum potasyum düzeyi 3.5mmol/L nin altında iken hiperkalemik periyodik paralizide (HperPP) 

                                                        
249 Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  
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potasyum düzeyi artmış ya da normaldir. Paramyotonia konjenita (PK), bu gruptaki üçüncü hastalık 
olup myotoni ve peryodik paraliz birlikte görülmektedir. 

Genetik  

HperPP vakalarındaki mutasyonların çoğunu, sodyum kanal proteinini kodlayan SCN4A genindeki 
T704M ve M1592V mutasyonları oluşturmaktadır ( Miller vd., 2004; Ptacek vd., 1993; Ptacek vd., 1994). 
SCN4A geni üzerinde, 1448 and 1313 pozisyonundaki mutasyonlar, PK hastalığından sorumlu iken 669 
ve 672 pozisyonundaki mutasyonlar ise HoKPP vakalarının az bir kısmından sorumludur .(Miller vd., 
2004; Sternberg vd., 2001;  Bendahhou vd.,  2001). HoKPP’da vakaların büyük çoğunluğu, kalsiyum 
kanal proteinini kodlayan CACNA1S genindeki, R528H and R1239H mutasyonlarıdır (Miller vd., 
Fouad vd., 1997; Ptacek vd., 1994 ). HoKPP, otozomal dominant olarak kalıtılmaktadır. De-novo 
mutasyon oranı bilinmemektedir. Penetrans, cinsiyete bağlı olarak değişkendir, erkeklerde %90 iken 
kadınlarda, mutasyona bağlı olarak %50’ ye kadar inebilmektedir. HoKPP’da paralitik ataklar, gevşek 
felç şeklinde, reversibl ataklar olup, solunum kasları etkilenmemektedir. Ataklar, duygusal stres, 
steroid kullanımı, karbonhidrattan zeengin gıda alımı, egzersiz sonrası istirahat ile tetiklenmektedir ve 
ataklara eşlik eden hipokalemi tablosu vardır. Bazı hastalarda yıllar içinde, kalıcı miyopati  
gelişebilmektedir.minor ataklar, kendiliğinden gerileyebilirken orta şiddetteki ataklar,  oral potasyum 
alımı ile tedavi edilmektedir. Hayatı tehdit edebilen şiddetli ataklar, hastahaneye yatış gerektirir ve 
intravenöz potasyum infüzyonu ile tedavi edilmektedir (Vicart vd., 2014). 

SCN4A Geni 

SCN4A geni, iskelet kasında bol miktarda bulunan ve kasılmada görev alan sodyum kanalının alfa 
altünitesini proteini kodlayan bir gen ailesine aittir. Bu genle ilişkili hastalıklar, hiperklemik periyodik 
paralizi, hipokalemik periyodik paralizi ve paramyotoni konjenitadır. 

 

 

Vaka Serisi 

Bu çalışmada, HoKPP kliniği gösteren ve SCN4A geninde T704M mutasyonu taşıyan büyük bir Türk 
aile incelenmiştir. Kliniğimize başvuran 24 yaşındaki kadın probandda, 3 yaşında başlayan ataklar 
halinde gelen ve karbonhidrat alımı, soğuk maruziyeti ve egzersizle tetiklenen tekrarlayıcı paralitik atak 
öyküsü bulunmaktaydı. Paralitik dönemde, farinks kaslarında tutulmaya bağlı K ve R harflerini telaffuz 
etmede güçlük şikayeti vardı. Dış merkezde ölçülen atak esnasındaki serum potasyum düzeyi 3.1 
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olduğunu beyan etti. mEq/L’ydi. Ataklar esnasında, koku halusinasyonu ve ataktan sonraki birkaç gün 
boyunca göz hareketlerini takiben diplopi şikayeti vardı. Calinor tablet kullanımı ve tetikleyici 
faktörlerden kaçınarak atak sıklığı haftada birden ayda bire kadar azalmıştı. Özgeçmişinde, 
endometriozis operasyonu, hashimato hastalığı ve herediter anjiyoödem vardı. Hastadan yapılan 
SCN4A geni dizi analizinde T704M mutasyonu saptandı. Aile öyküsünde çizilen pedigride,  anne, abla, 
kuzen, dayı, dede ve dedesinin annesinde ve diğer uzak akrabalarında toplam  17 bireyde benzer öykü 
olduğu kaydedildi. Yapılan aile taramasında T704M mutasyonu saptandı.  

Probandın 30 yaşındaki ablasında benzer şikayetler vardı fakat daha hafif ataklar geçiriyordu. Atak 
başlangıç yaşı 15 olan hastada, atak sıklığı son yıllarda artmıştı ve ayda bire kadar yükselmişti. Sabah 
kas güçsüzlüğü ile güne başlayan hastada fiziksel aktivite sonrasında güçsüzlük azalmaktaydı. 
Semptomları, ortalama 3 saat içinde kendiliğinden gerilemekteydi. Atak esnasında, ölçülmüş serum 
potasyum düzeyi bulunmamaktadır. Ataklar için tetikleyici faktörler, hareketsiz kalmak, ağır egzersiz, 
proteinden zengin diyetti. Karbonhidrat almak ya da soğuk maruziyeti, atağa neden olmuyordu. 
Özgeçmişinde, endometriyozis operasyonu ve herediter anjiyoödem vardı. Endometriyozis 
operasyonu sonrasında anesteziye sekonder solunum güçlüğü yaşamadığı öğrenildi. probanddaki, atak 
esnasında koku halusinasyonu, konuşma güçlüğü ve sonrasında diplopi semptomu, ablasının 
ataklarında da bulunuyordu.  

Probandın annesi, 50 yaşında olup atakları 20 yaşında başlamıştı. Annedeki ataklar, 1 gün süren minor 
atak şeklindeydi. Soğuk maruziyeti ve hareketsiz kalmak, atakları tetikliyordu. Atak esnasında, 
ölçülmüş serum potasyum düzeyi bulunmamaktadır. Tiroid hastalığı öyküsü yoktu fakat 
endometriyozis ameliyatı öyküsü vardı.  

Probandın dayısı, 52 yaşında olup atakları 20 yaşlarında başlamıştı. Ayda bir gelen ve bir gün süren 
minor atakları vardı. Karbonhidrattan zengin diyet ve duygusal stres, atakalrı tetikliyordu.  

Probandın dayısının oğlu 29 yaşında olup, 3 yaşında başlayan ataklar halinde gelen ve karbonhidrat 
alımı, soğuk maruziyeti ve egzersizle tetiklenen tekrarlayıcı paralitik atak öyküsü bulunmaktaydı. 
Ataklar esnasında, koku halusinasyonu ve ataktan sonraki birkaç gün boyunca göz hareketlerini 
takiben diplopi şikayeti vardı. Asetozolamidden fayda görmedi. Atak esnasında ölçülen serum 
potasyum değerleri normaldi. Yapılan EMG analizinde kısa egzersiz testinde değişiklik saptanmadı.  

Ailedeki diğer bireylere ulaşılamadığı için anamnezleri alınamadı. 

Gereç ve Yöntem 

DNA İzolasyonu 

Hastalardan, periferik venöz kan numunesi alındı. Manuel DNA izolasyonu ticari bir kit kullanılarak, 
üretici firmanın yönergeleri doğrultusunda yapıldı (Invisorb Spin Blood Kit, Inviek GmbH, Germany). 
Bu izolasyon metodu spin-kolon yöntemine dayanmaktadır. Kısaca, 200 ¬l EDTA’lı tam kan örneği 
üzerine 200 µ¬l lizis tamponu ve 20 µ¬l proteinaz K pipetlenerek 56 °C’de 10 dakika inkübasyona 
bırakıldı. Daha sonra bu karışım spin filter kolona aktarılarak DNA’nın kolon membranına bağlanması 
sağlandı. Yıkama basamaklarından sonra 200 ¬ µl elüsyon tamponuyla 10,000 rpm’de 1 dakika santrifüj 
edilerek DNA izole edildi. İzole edilen DNA’ların Kontrolü İzole edilen DNA’ların konsantrasyon ve 
saflıkları 260 / 280 nm dalga boylarında absorbanslarının ölçülmesiyle belirlendi.  

SCN4A Geni Sekansı 

Amplifikasyon PCR; 

SCN4A geni için PCR çalışması kuruldu. BIO-RAD T100 model PZR cihazında aşağıda belirtilen 
koşullarda amplifikasyon gerçekleştirildi.  

gDNA………………...100ng  

GML PCR Mix …………..7,5 µl  

GML Taq pol……….0,2 µl 

SCN4A Primer mix……….1 µl 
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GML enhancing buffer………..2 µl 

D Su…………………3 µl 

gDNA………………..1,5 µl 

Yukarıda verilen ölçülerde ilk PCR kuruldu.  

Aktivasyon…..96 °C…………….5dk 

Amplifikasyon….40 döngü; 

  94 °C…30 sn 

  60 °C….45 sn 

  72 °C…45 sn  

Final Extension….72 °C…10 dk 

Agaroz Jel Elektroforez; 

Amplifiye edilen DNA, %2 lik agaroz jelde yürütüldü.  Agaroz jel hazırlamada,  

100 mL 1xTAE  

2 gr agaroz  

Karıştırılarak, mikrodalga fırında kaynatıldı. Bir damla ethidium bromide damlatıldı.hazırlanan agaroz 
jel tanka dökülerek beklemeye bırakıldı PCR ürünlerinden 5 μL alınarak, yükleme boyası ile karıştırılıp 
jele yüklendi. %2 agaroz jel elektroforezinde, 100V akımda , 30dk. Yürütüldü. UV transliminatörde 
görüntülendi.  

PCR ürünü, son konsantrasyonu, 5 ng/µl ye dilüe edildi.  

PCR plate i 100g de 1 dk santrifüj edildi. 

2 µl GML ExoSAP, 5 µl PCR ürününe eklendi 

Karışım vortekslendi 

1600g de 30 sn santrifüj edildi. volüm 7 µl ye tamamlandı ve termal cycler da aşağıdaki programda 
inkübe edildi. 

Enzim inkübasyonu………..37 °C…..30 dk 

Enzim inaktivasyonu……80 °C……..15 dk 

Running PCR; 

İki ayrı tüpte forward ve reverse PCR reaksiyonları kuruldu. 

Reaksiyon için aşağıdaki ölçülerde reaktanlar ilave edildi. 

Forward  primer PCR; 

BigDye Terminator Mix………1 µl 

Sequencing buffer……….2 µl 

Sequencing Forward Pimer…….2 µl 

PCR product…..2 µl 

Distile Su….3 µl 

Reverse Primer PCR; 

Reaksiyon için aşağıdaki ölçülerde reaktanlar ilave edildi. 

Reverse  primer PCR 
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BigDye Terminator Mix………1 µl 

Sequencing buffer……….2 µl 

Sequencing Reverse Pimer…….2 µl 

PCR product…..2 µl 

Distile Su….3 µl 

Termal Cycler da aşağıdaki programda inkübe edildi. 

Aktivasyon……….96 °C………. 1 dk 

Amplifikasyon; 

  96 °C……10 sn 

  50 °C..5 sn 

  60 °C….4 dk 

Pürifikasyon 

Elde edilen PCR ürünleri Sephadex mix ile (1g sephadex + 14 ml dSu) karıştırıldı ve 3 dk boyunca 2000g 
de santrifüj edildip kolona aktarılarak 2000g de 3 dk santrifüj edildi.  

Kapiller Elektroforez; 

Ürünler, Applied Biosystems 3730/3730 xl Genetic Analyzers sekans cihazında kapiller elektroforezde 
yürütüldü.  

Bulgular 

SCN4A (ENSG00000007314) geni dizileme sonucunda,  

rs80338957-CM910351 

NM_000334.4:c.2111 C>T 

NP_000325.4:p.Thr704Met 

Mutasyonu, tespit edildi. 

Tartışma 

Periyodik paraliziler, ataklar halinde gelen kas güçsüzlüğü ile karakterize nadir hastalıklardır.  Bu 
grupta birbiriyle karıştırılabilen üç hastalık bulunmaktadır; HoKPP, HperPP ve PK. HoKPP’de 
vakaların çoğu kalsiyum kanal proteinini kodlayan CACANA1S genindeki R528H ve R1239H 
mutasyonlarıdır (Miller vd., 2004, McClatcheyvd., 1992; Ptacek vd., 1992). Bu hastalıkta görülen diğer 
mutasyonlar, SCN4A ve KCNJ18 genlerine aittir. Diğer yandan, HperPP ve PK hastaları da SCN4A 
geninde bir mutasyon taşımaktadır. Buna göre, farklı SCN4A geni  mutasyonları, üç farklı hastalığa yol 
açmaktadır. Literatürde, SCN4A genindeki, T704M mutasyonunun HperPP’ e yol açtığı bildirilmiştir. 
İlginç bir şekilde, bu çalışmada sunulan ailede, T704M mutasyonu, HoKPP kliniğine neden olmuştur. 
bu mutasyonun HoKPP hastalığı ile birlikteliği, literatürde hiç bildirilmemiştir. Hastaların, atak 
esnasında ölçülen potasyum değerleri normalden düşüktü. Hastalığın başlangıç yaşı 3 yaş ile 20 yaş 
arasında değişmekteydi. Atağı başlatan faktörler, soğuk, egzersiz, hareketsizlik, duygusal stres ve 
karbonhidrattan zengin gıda alımıydı. Pedigride, iki bireyde miyotonik değişilikler kaydedildi. 
Hastaların çoğunda ataklar minor ataklar şeklindeydi. Bazı hastalarda, atak esnasında, diplopi ve kötü 
koku halüsinasyonu gibi atipik semptomlar vardı. Bu semptomlar, literatürde daha önce, periyodik 
paralizilerde bildirilmemiştir. Bu çalışma, T704M'nin fenotipik değişkenliğini genişleterek, SCN4A 
mutasyonlarında genotip-fenotip korelasyonunun eksikliğini doğrulamaktadır.  

Kaynaklar 
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BİLDİRİ NO 237: AMBIGUUS GENITALE İLE BAŞVURAN BIR OLGUDA 
MOSAIC TURNER SENDROMU 

Aydeniz AYDIN GÜMÜŞ, Esra ÇOLAK, Dilek GÜN BİLGİÇ, F. Sırrı ÇAM250 

Özet 

Turner Sendromu dünya genelinde 2500 kız yenidoğanda bir gözlenen, bir dişinin normal X 
kromozomu bulundururken, diğer cinsiyet kromozomunun eksik veya yapısal olarak kusurlu olması 
nedeniyle oluşan, doğum öncesi ve sonrası gelişimi etkileyen genetik bir hastalıktır. Burada, Tıbbi 
Genetik Polikliniğine kuşkulu genital bulgular nedeniyle yönlendirilen 3 aylık bebek hastanın X 
kromozom anomaliliğini belirlemek ve klinik ile birlikte değerlendirerek fenotip- genotip ilişkisini 
araştırmaktır.  

Bu çalışmada, 3 aylık bebekten fitohemaglutinin (PHA) ile indüklenen periferik kan hücresi kültürü 
kullanılmıştır. Yirmi G-bantlı metafaz alanı, 2016 Uluslararası İnsan Sitogenetik Adlandırma Sistemi 
(ISCN) 'ne göre değerlendirilmiştir. İleri test amaçlı PCR/Agaroz jel elektroforez yöntemleri  ile Y 
kromozomu mikrodelesyon analizi yapılmıştır. Ayrıca Interfaz/Metafaz Floresan In Stu Hibridizasyon 
tekniği ile X ve Y kromozomu üzerindeki SRY, DYZ1 ve CEPX bölgeleri araştırılmıştır.  

Hastamız 17 yaşında bilinen hastalığı olmayan annenin ilk gebeliğinden 39 haftalık,2600 gr ağırlığında  
C/S ile doğan erkek bebekti. İnguinal herni ve bifid skrotum bulguları ilk fizik muayenesinde saptandı. 
Hastanın periferik kan örneğinden yapılan hücre kültürü ile elde edilen metafaz plaklarından 77 alanda 
45,X ve 3 alanda 46,XY kromozom kuruluşu saptandı. Y kromozom yüzdesini belirlemek için X ve Y 
kromozomlarına yönelik interfaz FISH analizi yapılmış 30 hücrede bir tane  X kromozom  sinyali alındı. 
Y kromozom sinyali alınmadı. Y mikrodelesyon analizinde, Y kromozomu AZF ve SRY bölgelerinde 
delesyon olmadığı saptandı. Bu durum miks gonadal disgenezi tanısı ile uyumlu olarak yorumlandı.  

Bu değişikliğe sahip hastalarda fenotip tamamen normal erkekten klasik bir Turner sendromu 
fenotipine kadar değişebilmektedir. 46, XY hücre sayısı kanda düşük oranda olmakla birlikte farklı 
dokularda oran farklı olabilir. Bu vaka nadir rastalanan bir vaka olarak literatüre katkı amaçlı 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Kromozom, Mozaik,Ambiguus 

Jel Kodları  : I190 

 

1. Giriş  

Cinsiyet kromozomu anomalileri en sık görülen genetik hastalıklardan olup 1/500 sıklıkla 
görülmektedir. Dişilerde cinsiyet anomalilierinden en sık trizomik X iken X monozomisi nadirdir. 
Turner sendromu dişilerde en sık olarak saptanan kromozom anomalisidir.(Saenger P. Turner’s 
Syndrome. N Engl J Med 1996;335 ;Ranke M. B, Saenger P. Turner’s Syndrome. Lancet 2001;358) 

Turner Sendromu dünya genelinde 2500 kız yenidoğanda bir gözlenen, bir dişinin normal X 
kromozomu bulundururken, diğer cinsiyet kromozomunun eksik veya yapısal olarak kusurlu olması 
nedeniyle oluşan, doğum öncesi ve sonrası gelişimi etkileyen genetik bir hastalıktır (Stochholm K, Juul 
S, Juel K, Naeraa RW, Gravholt CH., 2006). 

İlk Henry turner, sekonder sex gelişimleri olmayan yedi kadını incelediğinde ortak klinik bulgular 
saptamıştır. Bunlar şimdi klasik turner sendrom bulgularıdır. Bu sendrom, normal beklenen zeka 
düzeyi ile birlikte 5 yaş civarı belirginleşen kısa boy, üreme fonksiyonlarının erken yaşta kaybı ile 
karakterizedir. Ayrıca yele boyun, düşük ense saç çizgisi, el ve ayaklarda lenfödem, iskelet anomalileri, 
böbrek ve kalp problemleri bu sendroma eşlik eden durumlardır. Sendroma en sık eşlik eden kalp 
anomalileri aort koarktasyonu ve aort kapak anormalliğidir. Turner Sendromlu hastalarda öğrenme 
güçlüğü de görülebilmektedir (Lippe B. Turner syndrome. Endocrinol Metab Clin North Am 1991; 

                                                        
250 Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  
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Sybert VP, McCauley E. Turner's Syndrome. N Engl J Med 2004;351). Klinik bulgular geniş bir alana 
sahiptir tablo 1’ de verilmiştir (Frias J. L, Davenport M. L. Pediatrics 2003;s111). 

Genellikle başvuru nedenleri ve tanı konan durumlar: ilerleyen çocukluk döneminde kısa boy, gençlik 
döneminde ise primer amenore ve pubertenin geçikmesi ile Turner sendromunundan şühelenilir. Böyle 
bir çocukta büyüme geriliğ ve yavaşlığı, pubertede büyüme patlamasının yokluğu ile karakterizedir. 
(Hall J. G, Gilchrist D. M.  Pediatr Clin North Am 1990;s37(6)) 

Tablo1. Turner Sendromu kilinik bulguları 

Çok Sık (>50%) Sık (<%50) Nadir (<5%) 

Büyüme Geriliği 
Gonadal Disgenezis 
El ve ayaklarda lenfödem 
Hiperkonveks burun 
Kulak anomalileri 
Dar maksilla 
Diş problemleri 
Mikrognati 
Düşük saç çizgisi 
Kalkan göğüs 
Cubitis Valgus 
Kısa 4. metakarp 
Tibial Ekzostozis 
Şişmanlığa yatkınlık 
Tekrarlayan otitis media 

İşitme Kaybı 
Pigmente Nevüs 
Yele boyun 
Renal anomaliler 
Kardiyovasküler anomaliler 
Hipertansiyon 
Hipotiroidizm 
Glukoz intoleransı 
Hiperlipidemi 

Skolyoz, kifoz, 
Lordoz 
Osteoporozis 
Gonadoblastom 
İnflamatuar 
Barsak Hastalıkları 
Kolon Kanseri 
Nöroblastom 
Juvenil 
Romatoid Artrit 
Karaciğer Hastalıkları 

Kaynak: Frias J. L, Davenport M. L. Pediatrics 2003;s 111 

Ardından birçok araştırmacıda benzer olarak fiziki bulgular saptamıştır. Sitogenetik çalışmalar ilk Ford 
ve ark tarafından yapılmış olup dişilerde sadece bir X kromozomuna sahip olduğu görülmüş olup 45,X 
karyotipi klasik turner sendromu olarak belirtilmiştir. Turner sendromunun %58’i 45,X0 karyotipi 
klasik turner, %13’ü yapısal anomaliler ve %29’u ise mozaizimlerden oluşmaktadır (Zinn, A. R., Page, 
D. C., & Fisher, E. M. Trends in Genetics, 1993;s 9) 

Monzomi X oluşum mekanizması mitoz veye mayoz bölünme aşamasında nondisjunction veya 
anafazda kardeş kromatitlerin veya homolog kromatidlerin ayrılmamasından kaynaklanır. Anafazda 
geri kalma ile de yine ortaya çıkabilir. Anomaliler sayısal veya yapısal ve tüm hücrelerde veya mozaik 
olarak bulunabilir. X kromzomunda yapısal değişiklik daha az görülmektedir.  Mozaizm, tek bir zigotta 
kromozom içeriği farklı iki veya daha fazla tipde hücre bulunmasıdır. Döllenmeden sonra oluşan 
embriyo anormal gamet içeriğine sahip ise daha çok repklikasyon hatası yapmaya meyillidir. (Willams 
H. R. Disorder of sex differentiation. In: textbook of endocrinology. Fifth edition, 1974:424-475) 

Cinsiyet anormalliklerde mozaizim sık gözlenmektedir, bulunduğu dokulara göre içeriğinde farklılık 
gösterebilir. Mozaiklik içeriğine göre hastalığın seyri ve genetik beklentisi değişebilmektedir. 
Hastalıktaki klinik tablo da, X kromozomunun mozaisizm durumuna göre değişikmekte olup mozaik 
bireyler klasik turner vaklarına göre daha az etkilenmektedirler.  

Yapısal anomaliler ise delesyonlar (del(Xq)-(Xp)) ring X, izokoromzom X (iX), duplikasyonlar, 
inversiyonlar ve translokasyonlardan oluşmaktadır. Yapısal olarak farklılık saptanan karyotip varyant 
turner sendromunda fenotipik olarak genelde gonadal disgenezis görülür ve üreme sistemleri 
gelişiminde eksiklik oluşur.(Willams H. R. Disorder of sex differentiation. In: textbook of 
endocrinology. Fifth edition, 1974:424-475; Thompson M. W, Mc Innes R. R, Willard H.F. Thompson & 
Thompson Genetics in Medicine.1991: s231-245.) 

Turner sendromu tüm konsepsiyonların %10’u kadardır yani 45,X genotipinin yüksek oranda 
intrauterin ölüm riskine sahip olduğu bilinmektedir. Bu öldürücü hastalık, embriyonik gelişimde X ile 
bağlantılı genlerin önemini desteklemektedir. Bunu açıklayan birtakım mekanik hipotezler; genomik 
imprinting ve haploinsufficiency dahil olmak üzere hayatta kalanlarda sonraki değişken postnatal 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

738 

  

fenotipleri vardır. Bunlar son zamanlarda ayrıntılı olarak araştırılmaktadır. Çevresel faktörlerde etkili 
olup tam olarak risk faktörleri bilinmemektedir. Genellikle parental yaş ile ilişkisinde anlamlı bir fark 
olmadığından turner sendromunda yaş riski bulunmamaktadır. Ayrıca mozomi X’li doğanlarda ve 
düşüklerde tek X kromozomunun yüksek oranda maternal orjinli olduğu tespit edilmiştir. (Mathur A, 
Stekol L, Schatz D, MacLaren N. K, Scott M. L, Lippe, B. 1991; Hall, J. G, Gilchrist, D. M. 1990) 

Prenatal tanı ile,  fetusda anormal ultrason görüntüler saptatanması surumunda koryon villüs biyopsisi 
ve amniyosentez ile bebeğin karyotipi saptanır ve tanı konabilir. Sonrasında postnatal tanı ile 
doğrulanmalıdır. Postnatal tanı için genellikle periferik kan örneğinden lenfosit kültürü yapılıp elde 
edilen metafaz plakları değerlendirilip turner sendromu tanısı konabilmektedir. Bu yol ile %5 
oranındaki mozaisizmler de saptanabilmektedir. Bu mozaisizmler tipik Turner sendromundan 
fenotipik erkeklere ve kuşkulu genital görünüme kadar çeşitli miks gonadal disgeneziye neden 
olabilmektedir. Turner sendromu, kalıtımsal olarak aktarılmamakta, böyle çocuğa sahip annenin ikinci 
çoucuğunda cinsiyet anomali veya abortus olma riski artmaktadır (Shinawi, M., Cain, M. P, 
VanderBrink B. A, Grignon, D. J., Mensing D, Cooper M. L., Cheung S. W. 2010). 

Sitogenetik çalışma ile saptanan ve önemli bir mozazim olan 45,X/ 46,XY karyotipi nadir görülen 
kromozom anomalisidir. Y kromozomu turner sendromlu hastaların %5-10’unda bulunur. Bu tip turner 
sendromlu mozaizimlerinin ek sık nedeni intersekstir. Bunlar fenotipik değişkenlik gösterirler; dişi, 
ambigus genitalyalı veya erkek olabilir.  Y kromozomu üzerinde disgenetik gonadaların gelişmesinde 
etkili olan gen bölgeleri bulunur. Turner sendromunlu hastada Y kromozomu saptandığında moleküler 
tekniklerden floresan in situ hibridizasyon (FISH), ve sitogenetik çalışmaların birlikte değerlendirilmesi 
gereklidir. Bu mozaizimi taşıyan vakalarda klinik bulgulardan bazılarının (yele ensesi, boy kısalığı) 
saptanmadığı bildirilmiştir. 45,X hücre tipi ve Yp/q bulunmasına bağlı olmaksızın, hasta dişi fenotipi 
veya ambigus genitalya gelişme riski yüksektir. 45,X/46,XY karyotipi olan hastalarda germ hücreli 
tümör gelişme sıklığı ise literatürde yaklaşık %15 olarak bildirilmiştir. Bu hastalara genellikle gonadal 
eksizyon önerilmektedir.(Medlej R, Lobaccaro J. M, Berta P, Belon C, Leheup B, Toublanc J. E, Sultan, 
C. 1992; Hall, J. G, Gilchrist, D. M. 1990; Skuse D. H, James R. S, Bishop D. V, Coppin B, Dalton P, 
Aamodt-Leeper G, Jacobs P. A. 1997) 

Çalışmamızda amacımız, ambigus genitalya birlikteliğinde turner sendromu saptanan hastada X 
kromozom anomaliliğini belirlemek ve klinik ile birlikte değerlendirerek fenotip- genotip ilişkisini 
araştırmaktır.  

Gereç-Yöntem 

Bu çalışmada, 3 aylık bebekten fitohemaglutinin (PHA) ile indüklenen periferik kan hücresi kültürü 
kullanılmıştır. Yirmi G-bantlı metafaz alanı, 2016 Uluslararası İnsan Sitogenetik Adlandırma Sistemi 
(ISCN) 'ne göre değerlendirilmiştir. İleri test amaçlı PCR/Agaroz jel elektroforez yöntemleri  ile Y 
kromozomu mikrodelesyon analizi yapılmıştır. Ayrıca Interfaz/Metafaz Floresan In Stu Hibridizasyon 
tekniği ile X ve Y kromozomu üzerindeki SRY, DYZ1 ve CEPX bölgeleri araştırılmıştır.  

İleri düzey araştırmalarımızda yer verdiğimiz FISH analizi, cam slaytlar üzerinde hareketsiz hale 
getirilmiş hücreler üzerinde gerçekleştirilir. (Elements of Medical Cytogenetics. Oxford, England: 
Oxford University Press; 2004. 2) Nükleotid probları, hücrelerin denatüre edilmiş kromozomal 
DNA'sındaki tamamlayıcı sekanslara hibritlenir. FISH , spesifik lokus, tekrarlayan DNA, uydu DNA'sı 
veya kromozomların subtelomerik bölgelerinde mikroskobik veya submikroskobik aberasyonlar 
hakkında bilgi sağlayabilir. Özellikle, FISH, gelişim bozukluğu ya da zihinsel gerilik ile ilişkili belirli 
submikroskobik, subtelomerik yeniden düzenlemeleri tespit etmek için kullanılır. Bunlar kromozom 
analizlerinde görünüşte normal sonuçlara sahip birçok hastada mevcuttur. (Shaffer LG official journal 
of the American College of Medical Genetics, 2005). 

FISH ayrıca, marker kromozomları tanımlamak, lösemi veya diğer kanserli hastalarda klonları izlemek 
veya tanımlamak ve kan dışındaki dokuları inceleyerek mozaiği araştırmak için kullanılır. Hedeflenen 
FISH, aynı zamanda, bir aile üyesinde bir kromozom anomalisini tanımladıktan sonra ailesel 
korelasyonları incelemek için de kullanılır (Miller DT, Adam MP ve ark.,2010) 

Bulgular 
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Hastamız, 17 yaşında bilinen hastalığı olmayan annenin, ilk gebeliğinden 39 haftalık,2600 gr ağırlığında  
C/S ile doğan erkek bebekti. İnguinal herni ve bifid skrotum bulguları ilk fizik muayenesinde saptandı. 
Ailesinde benzer öykü ve akraba evliliği yoktu. Ayrıca laboratuar bulguları olarak 
Dihidroepiandosteronsülfat ve 1,4-delta Androstenedion düşüklüğü eşlik ediyordu. Genital bulgular 
dışında ek dismorfik bulguya rastlanmadı. Skrotal ultrasonografisinde; penil köke ait hipoekoik bir 
oluşum klitoral yapı ile devamlılık göstermekteydi. Labia major benzeri yapılar orta hatta büyük oranda 
yapışıktı. İnguinal kanal ile labia major arasında valsalva manevrası ile hareket eden Sağda 15x5x5 mm 
solda 9.5x5x5 mm fuziform hipoekoik oluşumlar görülmekteydi. Doppler USG de bu oluşumların üst 
polden giren homojen damarlar ile beslendiği görülmekteydi. Bu karakterler ile bu oluşumların testis 
ya over olduğu belirlenememekteydi. 

Hastanın periferik kan örneğinden yapılan hücre kültürü ile elde edilen metafaz plaklarından 77 alanda 
45,X ve 3 alanda 46,XY kromozom kuruluşu saptandı. Y kromozom yüzdesini belirlemek için X ve Y 
kromozomlarına yönelik interfaz FISH analizi yapılmış 30 hücrede bir tane  X kromozom  sinyali alındı. 
Y kromozom sinyali alınmadı. Y mikrodelesyon analizinde, Y kromozomu AZF ve SRY bölgelerinde 
delesyon olmadığı saptandı. Bu durum miks gonadal disgenezi tanısı ile uyumlu olarak yorumlandı.  

 

Şekil-1 Hastanın karyogram görüntüleri 

Sonuç ve Yorum 

Ailesel segregasyonu gösterebilmek amacıyla hastanın anne ve babasına da kromozom analizi yapıldı 
ve normal konstitusyonel karyotip saptandı. 

Bu değişikliğe sahip hastalarda fenotip tamamen normal erkekten klasik bir Turner sendromu 
fenotipine kadar değişebilmektedir. 46, XY hücre sayısı kanda düşük oranda olmakla birlikte farklı 
dokularda oran farklı olabilir. Hastanın SRY pozitifliğinin saptanmış olması genel tedavi yaklaşımını 
değiştirmektedir. 

Karyotip 45, X / 46, XY olan erkeklerde sık sık (karışık) gonadal disgenez ve infertilite görülür ve böbrek 
patolojisi de bildirilmiştir (Telvi, L., Lebbar, A., Del Pino, O., Barbet, J. P., & Chaussain, J. L.,1999). 
Hastalar ayrıca, anksiyete veya duygudurum bozuklukları gibi psikiyatrik sorunlara karşı 
savunmasızdırlar ve cinsel kimlik bozukluğu ya da cinsel tatminsizlikten muzdarip olabilirler. Prenatal 
tanısı konan vakalar, cinsel belirsizlik ve / veya büyüme sorunları olan çocuklar ve infertil erkekler ile 
ilişkili tespit önyargılarının dikkate alınması önemlidir. 45, X / 46, XY'li erkeklerde genellikle çocukluk 
veya ergenlik döneminde ortaya çıkan yüksek bir tümör progresyonu ve kanser riski vardır. (Iezzoni, 
J. C., Von Kap-herr, C., Golden, W. L., & Gaffey, M. J.,1997).  Ek olarak, Turner sendromlu hastaların 
yaklaşık% 50'sinde bir tür yapısal kardiyak anormallik vardır. Turner sendromunun daha fazla klinik 
bulgusunun mevcut olduğu, kardiyak anormallik olasılığı daha fazla olduğu gösterilmiştir (De Groote, 
K., Cools, M., De Schepper, J., Craen, M., François, I., Devos, D.& De Wolf, D.,2013). 

Bu tür olguların tanı ve tedavi prosedürleri bir ekip çalışması anlayışı ile sürdürülmeli, hasta ve ailenin 
uyumu göz önünde bulundurularak genetik danışmanlık verilmelidir. 
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BİLDİRİ NO 238: GATA-1 İLİŞKİLİ X’E BAĞLI SİTOPENİ HASTALIĞINDA 
YENİ BİR MUTASYON 

Dilek GÜN BİLGİÇ, Aydeniz AYDIN GÜMÜŞ, H. Betül GERİK ÇELEBİ, Esra ÇOLAK, F. 
Sırrı ÇAM251 

Özet 

GATA-1 geni, X kromozomu üzerinde bulunan ve eritroid, megakaryosit ,eozinofil ve mast hücreleri 
gibi hematopoetik hücre hatlarının gelişiminde rol alan bir transkripsiyon faktörünü (TF) kodlar. 
Ayrıca, GATA-1, eritrositlerde globin ve hem biyosentezinde de gerekli bir TF’dir. GATA-1 
mutasyonları, literatürde 22 ailede bildirilen GATA-1 ilişkili  X’e bağlı sitopeni ile ilişkilendirilmiştir. 
Bu hastalık, trombositopeni ve/veya anemi ile karakterize olup, mutasyona bağlı olarak klinik tabloya  
beta talasemi, nötropeni ve konjenital, eritropoetik porfiria da eklenebilmektedir. Bu çalışmada, GATA-
1 ilişkili X’e bağlı trombositopeni kliniği gösteren ve GATA-1 geni üzerinde daha önce tanımlanmamış 
bir mutasyon taşıyan bir Türk aile incelenmiştir.  

Tedaviye dirençli anemi, ciltte kolay morarma ve burun kanaması nedeniyle kliniğimize başvuran 
probandda, hipokrom mikrositer anemi saptanması üzerine  tarafımıza talasemi ön tanısyla başvurdu. 
Yapılan laboratuvar tetkiklerinde; hemoglobin: 7,4 g/dL, WBC: 6.5/103 µL, MCV: 53.5 fL, Platelet: 
258/103 µL,  ferritin: 2 ng/ml, demir bağlama kapasitesi: 440 µg/dL saptandı. Hemoglobin 
elektroforezinde: HbA0: %80.2, HbA2: % 5,3, hbF: % 0,6 olarak saptandı. Alfa ve beta talasemi mutasyon 
analizleri yapıldı. Mutasyon saptanmadı. Hastaya, demir eksikliği anemisi tedavisi verildi. Ancak, 
kontrol hemogram analizinde, Hb: 10.9 g/dL,  Platelet: 65 /103 µL,  saptandı. Yapılan periferik yayma 
analizinde, hipokrom mikrositer eritrositler, makrotrombositler, anizositoz ve plateletler, 140 000 ile 
uyumlu olarak saptandı. Hastada, GATA geni dizi analizi yapıldı. Daha önce literatürde bildirilmemiş 
olan c.715A/T (p.R239W) varyasyonu heterozigot olarak saptandı. Anne ve babadan yapılan mutasyon 
analizi sonrası, annede aynı heterozigot mutasyona rastlandı. Anneden yapılan, hemogram analizinde, 
hipokrom mikrositer anemi ve eşlik eden hafif trombositopeni saptandı. Hastanın teyzesinde de, GATA 
gen analizi sonucu ilgili mutasyon saptandı. Hemogramında ise, hafif düzeyde trombositopeni 
saptandı. Diğer hastalardan, talasemi mutasyon analiz çalışmaları devam etmektedir. 

Bu çalışmada, GATA-1 geninde, daha önce bildirilmemiş bir mutasyonu taşıyan ve GATA-1 ilişkili X’e 
bağlı sitopeni kliniği ile uyumlu bir türk ailenin bulguları tartışılmıştır. Saptanan mutasyon, mutasyon 
etkisini öngören analiz programlarına (DANN, Mutation taster, SIFT) göre, hastalık etkeni olabilecek, 
patojenik bir mutasyon tipi olarak tanımlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: GATA-1, İlişkili, X’e Bağlı, Sitopeni 

Jel Kodları  : I190 

 

Giriş 

GATA-1 İlişkili X’ e Bağlı Sitopeni 

GATA Geni; 

GATA-1 geni, X kromozomu üzerinde bulunan ve eritroid, megakaryosit ,eozinofil ve mast hücreleri 
gibi hematopoetik hücre hatlarının gelişiminde rol alan bir transkripsiyon faktörünü (TF) 
kodlamaktadır (Pevny vd., 1995; Fujiwara vd., 1996; Shivdasani vd., 1997; Hirassawa vd., 2002; 
Migliaccio vd., 2002). Ayrıca, GATA-1, eritrositlerde globin ve hem biyosentezinde de gerekli bir TF’dir. 
GATA-1 mutasyonları, literatürde 22 ailede bildirilen GATA-1 ilişkili  X’e bağlı sitopeni ile 
ilişkilendirilmiştir (Chou vd., 2006, Crispino, 2005; Wendy et al., 2008). 

                                                        
251 Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
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GATA-1 İlişkili Hastalıklar 

Bu hastalık, trombositopeni ve/veya anemi ile karakterize olup, mutasyona bağlı olarak klinik tabloya  
beta talasemi, nötropeni ve konjenital, eritropoetik porfiria da eklenebilmektedir (Chou vd., 2006). 
Ekzon 4 mutasyonları, kadınlarda diseritropoetik porfiria, trombositopeni ve talasemi ile karakterize 
klinik tablo ileilişkilendirlmiştir (Ciovacco WA et al.,2008, Parrella et al 2014).  

Klinik bulgular 

Klinik spektrumda en şiddetli durumlarda, ciddi kanama ve/veya kan transfüzyon ihtiyacı olurken 
hafif durumlarda, ılımlı anemi ve yaşla birlikte artan spontan kanama riski bulunmaktadır. Heterozigot 
kadılarda hafif-orta şiddette semptamlar ve menoraji bulunmaktadır. GATA-1 ilişkili sitopeni son 
derece nadirdir ve prevalansı bilinmemektedir. Bugüne kadar GATA-1 genindeki patojenik 
varyantlarla kalıtıldığı belirlenen hematolojik hastalıklar, 22 ailede bildirilmiştir (Chou vd., 2006).  

Laboratuvar Bulguları 

Tanısal laboratuvar bulguları, makrotrombositopeni ve/veya anemi ve trombosit agregasyon 
defektidir.  

Genetik Danışma 

GATA-1 ilişkili sitopeni, X’e bağlı kalıtılan bir hastalıktır. Mutasyonu taşıyan bireyler, %50 ihtimalle 
çocuklarına hastalığı aktarırlar. Erkek bireylerin ise tüm çocukları hasta olur.  

Vaka Bilgisi 

Bu çalışmada, GATA-1 ilişkili X’e bağlı trombositopeni kliniği gösteren ve GATA-1 geni üzerinde daha 
önce tanımlanmamış bir mutasyon taşıyan bir Türk aile incelenmiştir. Tedaviye dirençli anemi, ciltte 
kolay morarma ve burun kanaması nedeniyle kliniğimize başvuran probandda, hipokrom mikrositer 
anemi saptanması üzerine  tarafımıza talasemi ön tanısyla başvurdu. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde; 
hemoglobin: 7,4 g/dL, WBC: 6.5/103 µL, MCV: 53.5 fL, Platelet: 258/103 µL,  ferritin: 2 ng/ml, demir 
bağlama kapasitesi: 440 µg/dL saptandı. Hemoglobin elektroforezinde: HbA0: %80.2, HbA2: % 5,3, hbF: 
% 0,6 olarak saptandı. Alfa ve beta talasemi mutasyon analizleri yapıldı. Mutasyon saptanmadı. 
Hastaya, demir eksikliği anemisi tedavisi verildi. Ancak, kontrol hemogram analizinde, Hb: 10.9 g/dL,  
Platelet: 65 /103 µL,  saptandı. Yapılan periferik yayma analizinde, hipokrom mikrositer eritrositler, 
makrotrombositler, anizositoz ve plateletler, 140 000 ile uyumlu olarak saptandı. Trombosit agregasyon 
tetslerinde ADP, ristosetin, kollajen ve araşidonik asit uyarımına trombosit fonksiyon yanıtları 
bozulmuş olarak saptandı. Hastada, GATA geni dizi analizi yapıldı. Daha önce literatürde 
bildirilmemiş olan c.715A/T (p.R239W) varyasyonu heterozigot olarak saptandı. Anne ve babadan 
yapılan mutasyon analizi sonrası, annede aynı heterozigot mutasyona rastlandı. Anneden yapılan, 
hemogram analizinde, hipokrom mikrositer anemi ve eşlik eden hafif trombositopeni saptandı. 
Hastanın teyzesinde de, GATA gen analizi sonucu, c.715A/T (p.R239W) mutasyonu saptandı. 
Hemogramında ise, hafif düzeyde trombositopeni saptandı. Diğer hastalardan, talasemi mutasyon 
analiz çalışmaları devam etmektedir.  
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Gereç ve Yöntem 

DNA İzolasyonu; 

Hastalardan, periferik venöz kan numunesi alındı. Manuel DNA izolasyonu ticari bir kit kullanılarak, 
üretici firmanın yönergeleri doğrultusunda yapıldı (Invisorb Spin Blood Kit, Inviek GmbH, Germany). 
Bu izolasyon metodu spin-kolon yöntemine dayanmaktadır. Kısaca, 200 ¬l EDTA’lı tam kan örneği 
üzerine 200 µ¬l lizis tamponu ve 20 µ¬l proteinaz K pipetlenerek 56 °C’de 10 dakika inkübasyona 
bırakıldı. Daha sonra bu karışım spin filter kolona aktarılarak DNA’nın kolon membranına bağlanması 
sağlandı. Yıkama basamaklarından sonra 200 ¬ µl elüsyon tamponuyla 10,000 rpm’de 1 dakika santrifüj 
edilerek DNA izole edildi. İzole edilen DNA’ların Kontrolü İzole edilen DNA’ların konsantrasyon ve 
saflıkları 260 / 280 nm dalga boylarında absorbanslarının ölçülmesiyle belirlendi.  

GATA-1 Geni Sekansı 

Amplifikasyon PCR; 

GATA-1 geni için PCR çalışması kuruldu. BIO-RAD T100 model PZR cihazında aşağıda belirtilen 
koşullarda amplifikasyon gerçekleştirildi.  

gDNA………………...100ng  

GML PCR Mix …………..7,5 µl  

GML Taq pol……….0,2 µl 

SCN4A Primer mix……….1 µl 

GML enhancing buffer………..2 µl 

Distile Su…………………3 µl 

gDNA………………..1,5 µl 

Yukarıda verilen ölçülerde ilk PCR kuruldu.  

Aktivasyon…..96 °C…………….5dk 

Amplifikasyon….40 döngü; 

  94 °C…30 sn 

  60 °C….45 sn 

  72 °C…45 sn  

Final Extension….72 °C…10 dk 

Agaroz Jel Elektroforez; 

Amplifiye edilen DNA, %2 lik agaroz jelde yürütüldü.  Agaroz jel hazırlamada,  

100 mL 1xTAE  

2 gr agaroz  

Karıştırılarak, mikrodalga fırında kaynatıldı. Bir damla ethidium bromide damlatıldı.hazırlanan agaroz 
jel tanka dökülerek beklemeye bırakıldı PCR ürünlerinden 5 μL alınarak, yükleme boyası ile karıştırılıp 
jele yüklendi. %2 agaroz jel elektroforezinde, 100V akımda , 30dk. Yürütüldü. UV transliminatörde 
görüntülendi.  

PCR ürünü, son konsantrasyonu, 5 ng/µl ye dilüe edildi.  

PCR plate i 100g de 1 dk santrifüj edildi. 

2 µl GML ExoSAP, 5 µl PCR ürününe eklendi 

Karışım vortekslendi 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

744 

  

1600g de 30 sn santrifüj edildi. volüm 7 µl ye tamamlandı ve termal cycler da aşağıdaki programda 
inkübe edildi. 

Enzim inkübasyonu………..37 °C…..30 dk 

Enzim inaktivasyonu……80 °C……..15 dk 

Running PCR; 

İki ayrı tüpte forward ve reverse PCR reaksiyonları kuruldu. 

Reaksiyon için aşağıdaki ölçülerde reaktanlar ilave edildi. 

Forward  primer PCR; 

BigDye Terminator Mix………1 µl 

Sequencing buffer……….2 µl 

Sequencing Forward Pimer…….2 µl 

PCR product…..2 µl 

Distile Su….3 µl 

Reverse Primer PCR; 

Reaksiyon için aşağıdaki ölçülerde reaktanlar ilave edildi. 

Reverse  primer PCR 

BigDye Terminator Mix………1 µl 

Sequencing buffer……….2 µl 

Sequencing Reverse Pimer…….2 µl 

PCR product…..2 µl 

Distile Su….3 µl 

Termal Cycler da aşağıdaki programda inkübe edildi. 

Aktivasyon……….96 °C………. 1 dk 

Amplifikasyon; 

  96 °C……10 sn 

  50 °C..5 sn 

  60 °C….4 dk 

Pürifikasyon, 

Elde edilen PCR ürünleri Sephadex mix ile (1g sephadex + 14 ml dSu) karıştırıldı ve 3 dk boyunca 2000g 
de santrifüj edildip kolona aktarılarak 2000g de 3 dk santrifüj edildi.  

Kapiller Elektroforez, 

Ürünler, Applied Biosystems 3730/3730 xl  

Genetic Analyzers sekans cihazında kapiller elektroforezde yürütüldü.  

Bulgular 

GATA-1 (ENSG00000102145) geni dizileme sonucunda,  

c.715A>T 

p.R239W 

Mutasyonu, heterozigot olarak tespit edildi. 
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Tartışma 

Bu çalışmada, GATA-1 geninde, daha önce bildirilmemiş bir mutasyonu taşıyan ve GATA-1 ilişkili X’e 
bağlı sitopeni kliniği ile uyumlu bir türk ailenin bulguları tartışılmıştır. Hastalardaki hematolojik 
bulgular, literatürde tanımlanan hastalarla benzer özellikteydi fakat fotosensitif dermatit bulunmaması 
ile literatürdeki vakalardan ayrılıyordu. Hipokrom mikrositer anemi ve trombositopeni ile başvuran 
hastada, talasemi ekarte edildikten sonra trombositopeni ve anemi ayırıcı tanısı için yapılan periferik 
kan yayması değerlendirmesinde trombositlerin morfolojik olarak iri ve sayıca normal aralıkta olması 
psödomakrotrombositopeni olarak değerlendirildi ve her iki klinik tabloyu birarada gösteren ve ailevi 
kalıtımı olan nadir hastalıklar için literatür taraması yapıldı. Hastada GATA-1 ilişkili X e bağlı sitopeni 
düşünüldü. GATA-1 geni dizileme sonucunda saptanan muastyon, daha önce literatürde bildirilmemiş 
bir mutasyondu. X’e bağlı kalıtılan bir hastalık olması nedeniyle kadın hastalarda daha hafif 
semptomlar ve laboratuvar bulguları  varken, erkek hastalada daha ağrı bir tablo vardı. Saptanan 
mutasyon, mutasyon etkisini öngören analiz programlarına (DANN, Mutation taster, SIFT) göre, 
hastalık etkeni olabilecek, patojenik bir mutasyon tipi olarak tanımlanmıştır. Mutasyon etkisini tahmin 
eden bu programlar, mutasyonun tipi (missence, nonsense, synonim), protein üzerinde bulunduğu 
pozisyonu (aktif domain, sinyal peptidi..), dğişimin fonksiyonel etkisi, sıklığı gibi faktörlere göre 
patojenik etki olasılığını kategorize etmektedir. Buna göre; 

Benign: hastalık ihtimali yok 

Likely benign: hastalık yapma ihtimali düşük 

Uncertain significance: Önemi belirsiz  

Likely pathogenic: hastalık yapma ihtimali yüksek 

Pathogenic: Hastalık etkeni 

Hastada GATA-1 geninde saptadığımız c.715A/T değişimi, mutasyon tahmin programlarına göre, 
hastalık etkeni olabilecek bir değişim olarak sınıflandırılmıştır. Populasyon genetiği çalışmalarında da 
rastlanmamış bir değişim olması, hastalık etkeni olma ihtimalini desteklemektedir. Ayrıca ailede, 
hastalık belirtisi olan bireylerde saptanmış ve sağlıklı bireylerde saptanmamış olması da destekleyici 
bir bulgudur. 
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BİLDİRİ NO 239: YENİDOĞAN SARILIKLARINDA FOTOTERAPİ 
Özge SEVER252; Doç.Dr.Sevda ARSLAN253 

Özet 

Sarılık yenidoğan döneminde bilirubinin toksik etkileri olması nedeniyle sağlık çalışanlarını 
endişlelendiren bir sorundur. Son yıllarda yenidoğan sarılığı tedavisinde yeni yöntemler  araştırılmakta 
ve tedavinin etkisine göre kalıcı hasar olma olasılığını veya mortalite oranını en aza indirmek 
istenmektedir. Yenidoğan sarılığı kaçınılmaz ve geri dönüşümsüz beyin hasarına neden olduğu için 
tedavi ile ilgili yeni yaklaşımların değerlendirilmesi önemlidir. Fototerapi, şiddetli sarılık tedavisinde 
ve önlenmesinde en sık kullanılan müdahaledir. Kan transfüzyonu riskini azaltır. Sarılık etyolojisine 
bakılmaksızın bilirubin seviyesinin yükselişini engellemektedir. Konvansiyonel elektrikli fototerapi 
güvenli olarak kabul edilse de, son yıllarda fototerapi sonrası görülen yan etkilere dair çalışmalar 
artmaktadır ve fototerapi tedavide önemli yere sahip olsa da yan etkilerini minimale indirgeyecek 
yöntemler araştırılmaktadır. Çalışmada yenidoğan sarılığında fototerapiye yönelik yeni yaklaşımlar 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Fototerapi, Yenidoğan, Sarılık. 

Jel Kodları  : I1. 

PHOTOTHERAPY IN NEWBORN JAUNDICE 

Summary 

Jaundice is a problem that worries healthcare workers because of the toxic effects of bilirubin in the 
neonatal period. In recent years, new methods for the treatment of neonatal jaundice are investigated 
and it is desired to minimize the possibility of permanent damage or mortality rate according to the 
effect of treatment. As neonatal jaundice causes inevitable and irreversible brain damage, it is important 
to evaluate new approaches to treatment. Phototherapy is the most commonly used intervention in the 
treatment and prevention of severe jaundice. Reduces the risk of blood transfusion. It prevents the 
increase in bilirubin level regardless of the etiology of jaundice. Although conventional electric 
phototherapy is considered to be safe, studies on the side effects after phototherapy have been 
increasing in recent years, and although phototherapy has an important place in the treatment, methods 
to reduce side effects are being investigated. In the study, new approaches to phototherapy in neonatal 
jaundice were evaluated. 

Keywords: Phototherapy, Newborn, Jaundice. 

Gel Codes: I1. 

 

1. Giriş  

Bilirubin metabolizmasında oluşan dengesizlik sonucu yenidoğanlarda sarılık meydana gelir. Sarılık 
yenidoğan döneminde bilirubinin toksik etkileri olması nedeniyle sağlık çalışanlarını endişelendiren bir 
sorundur(Bolat, Uslu, Bülbül,  Cömert,  Can,  Nuhoğlu. 2010). Sarılık yaşamın 24-36. saatlerinde Total 
Serum Bilirubin (TSB) düzeyinin 6-8 mg/dl olması sonucunda gözle görülmeye başlar.Yenidoğanın 
vücuduna yayıldığında TSB düzeyini 12-15 mg/dl olduğu düşünülmektedir(Bolat, Uslu, Bülbül ve ark.. 
2010). 

Yenidoğan sarılığı çoğunlukla iyi bir klinik durum olmakla birlikte, çok yüksek TSB düzeyleri 
yenidoğan bebekte santral sinir sistemi hasarına neden olabilir. Sarılıklı yenidoğan bebekler yakından 
takip edilerek kritik TSB düzeyi olanlar tedavi edilmelidir(Sanpavat, Nuchprayoon, Smathakanee, 
Hansuebsai, 2005 ;Bolat, Uslu, Bülbül ve ark.. 2010; Fawaz, Baumann, Ekong 2017). 

Sarılık yaşamın ilk günlerinde term yenidoğanda %60, prematür yenidoğanda %80 oranında 
görülür(Wan, Daud,  Teh,  Choo, Kutty, 2016). Term bebekte 7 günden, prematüre bebekte 15 günden 
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fazla sürmesi uyarıcı olmalıdır. İndirekt hiperbilirubinemiye bağlı yenidoğan sarılığı diğer nedenlere 
göre daha sık görülür(Wan, Daud,  Teh et all. 2016). 

Erken tanı ve uygun tedavi ile mortalite ve morbiditenin oranı azaltılabilse de indirekt 
hiperbilirübinemi günümüz yenidoğan acil pratiğinde halen önemini korumaktadır. Yenidoğan 
bebekte indirekt hiperbilirubinemi, tedavi edilmediği durumlarda kernikterusa (kalıcı nörolojik sekele) 
sebep olabilir(Tan, Salihoğlu, Demirelli, Hatipoğlu, 2012 ). 

2. Yenidoğan Sariliklarinda Tedavi Yöntemleri 

Bilirubin nörotoksisitesini; hangi zamanda başladığı, hangi evredefark edildiği ya da hangi zamanda 
kalıcı bozukluklara yol açtığının bilinmemesi ve bilirubin toksisitesinin coğrafik, genetik ve etnik 
temellerinin tam olarak bilinmemesi oluşturulan tedavi protokollerinin tüm ülkelerde bilimsel verilere 
dayandırılması sonucu fark edilmesi güç olmaktadır(Çayönü,  Bülbül, Uslu,  Bolat, Güren, Nuhoğlu, 2). 
Fototerapi (FT), kan transfüzyonu (ExT), emzirmenin sıklığı ve etkinliğini artırmak, farmakolojik tedavi 
kullanılmaktadır(Mancuso, 2017). 

3.Fototerapi  

İlk defa 1950 de bahçede gezmeye çıkarılan sarılıklı yenidoğanların renginin güneş ışığı ile açıldığının 
fark edilmesi, fototerapinin tedavisinin temelini oluşturur. Fototerapi, yenidoğanda hiperbilirübinemi 
tedavisinde görünür ışığın kullanılmasıdır. Bu nispeten yaygın terapi; bilirubini, karaciğere konjuge 
olmadan elimine edilebilen suda çözünen izomerlere dönüştürerek serum bilirubin seviyesini 
düşürür(27). 

Fototerapi, yenidoğanın cildini, üç mekanizma ile bilirubin seviyelerini azaltan özgül bir dalga boyuna 
sahip bir ışığa maruz bırakır. Lumirubine yapısal izomerizasyon(bilirubin, geri dönüşümsüz yapısal 
izomerizasyon yoluyla lumirubine dönüştürülür. Lumirubin, bilirubinden daha çözünür bir maddedir. 
Safra ve idrarda konjuge edilmeden atılır. İkinci mekanizma ise 4Z, 15Z bilirubin izomeri, daha polar 
ve daha az toksik olan 4Z, 15E izomerine dönüştürülür. VE safrada konjuge edilmeden atılır, ancak 
fotoizomerizasyon geri Bu nedenle, bu yol bilirubin seviyelerinin azaltılması üzerinde küçük bir etkiye 
sahip olabilir, fakat toksikbilirubinin% 15'ini toksik olmayan şekle indirir. Üçüncü yol ise foto-
oksidasyon reaksiyonları bilirubini esas olarak idrarda atılan renksiz polar bir bileşene 
dönüştürür(Fabrízia, Faulhaber, Renato et.al  2014).  

Fototerapi sırasında, çocuk üzerinde sadece bez bırakılır. Gözler opakvizörler ile korunmalıdır. 
Bilirubin düzeyi 20 mg / dL seviyelerinin üzerinde ise, fototerapi kesintisiz olarak uygulanmalıdır. 
Değer 20 mg / dLaltında olduğunda, emzirme ve ebeveynlerin ziyaretleri için fototerapi kesilebilir 
(Fabrízia, Faulhaber, Renato et.al  2014). Fototerapi dozu, ne kadar çabuk çalıştığının önemli bir 
faktörüdür. Doz; ışığın dalga boyu, ışığın yoğunluğu (ışınım şiddeti), ışık ile bebek arasındaki mesafe 
ve ışığın maruz kaldığı vücut yüzey alanı tarafından belirlenir(Stokowski, 2011). 

Fototerapi, şiddetli sarılık tedavisinde ve önlenmesinde en sık kullanılan müdahaledir. Kan 
transfüzyonu riskini azaltır. Sarılık etiyolojisine bakılmaksızın bilirubin seviyesinin yükselişini 
engeller(Wan, Daud,  Teh et al. 2016). Ticari olarak bulunan fototerapi sistemleri; flüoresan ampuller, 
halojen kuvars lambaları, ışık yayıcı diyotlar ve fiberoptik yataklar ile ışık veren ürünleri 
içerir(Stokowski, 2011). LED ışıkların teorik avantajları, mavi aralıkta dar ışık tayfı, minimum ısı 
üretimi, güç verimliliği ve düşük bakım gereksinimleri içerir.  Teorik avantajlarına dayanarak, 
LED'lerin tedavinin ilk 24 saati boyunca TSB'deki en büyük düşüşü üreteceği varsayılmıştır. Primer 
sonuçlar, tedavinin ilk 24 saatinde total serum bilirubinin (TSB) mutlak olarak azalmasıdır. Özel mavi 
flüoresan tüpleri bulunan yerel olarak icat edilmiş bir fototerapi cihazı, plazma bilirubini düşürmede 
daha pahalı ticari süper LED fototerapi cihazından daha etkili olabilir(Ngerncham, Jirapaet,  
Suvonachai et. al. 2012.). Hala araştırılan yoğunluğu fazla olan galliumnitrit ışık yayan diyotlar (LED) 
ile çok yüksek ışık enerjisi (200 mcw/cm2/nm) sağlanabilmektedir. Ayrıca kuvvet etkinliği yüksek, 
taşınabilir, dayanıklı ve hafiftir(Ngerncham, Jirapaet,  Suvonachai et. al. 2012.). Isı üretimi az olduğu 
için cihazı bebeğin daha yakınına yerleştirmelidir. Mavi-yeşil LED, konvansiyonel ve mavi LED 
fototerapi arasında etkinlik açısından anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır.Halojen lambalar fazla 
yoğun fototerapi tedavisi sağlamaktadır ancak bu yöntemle yanık riski yüksektir(Stokowski, 2011). 
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Son yapılan çalışmalarda fototerapinin tedavisinin en yüksek düzeyde etkili olması amacıyla farklı 
cihazlar üretilmiştir. Tungsten- halojen ışık kaynaklarından fiberoptik kablolara aktarılarak yapılan 
fiberoptik blanketlerin preterm bebeklerde tek başına, term bebeklerde ise konvansiyonel fototerapi ile 
birleştirildiğinde etkili olduğu bulunmuştur(45). Fototerapi alan bebekte uygun bakım uygulanan 
fototerapinin etkinliğini artırır, fototerapi ve komplikasyonları en aza indirir. Fiberoptik blanket 
fototerapi ile yanık sorunu olmaması, anne-bebek uyumunun tam sağlanabilmesi ve göz bandı 
kullanmaya gerek kalmaması avantajlarına sahipkeniken spektrumunun az olması dezavantajıdır. LED 
fiberoptik fototerapi yastıkları yüksek yoğunluklu mavi ışık ile ısıtılır. LED fibreoptik fototerapi 
sırasında bebeklerin termal ortamı ve sıcaklığı yakından izlenmelidir. Deri ve ped arasında yer alan bir 
sıcaklık probu fibreoptik fototerapi sırasında çekirdek sıcaklığını doğru olarak yansıtmayacaktır(45). 
Güvenli olarak kabul edilse de, fototerapi karşılaşılan yan etkiler, ishal, hipertermi, dehidratasyon 
nedeniyle sıvı kaybı, cilt yanığı, eritemli döküntü, foto retinitis, mezenterik kan akışındaki değişiklikler, 
düşük trombosit sayısı, kırmızı hücre ozmotik kırılganlığının artmasıdır(Ngerncham, Jirapaet,  
Suvonachai et. al. 2012. Ng, Carlisle, Ly, Morris,. 2017). Bronz bebek sendromu, riboflavin eksikliği ve 
DNA hasarına da neden olmaktadır. Ciddi kolestatik sarılık olan bir bebekte bronz bebek sendromu ve 
nadir purpura ve büle neden olduğu bildirilmiştir(McDonagh,  2011). Bronz bebek sendromu ışınların 
emilimi sonucu melanin sentezinin uyarılmasına bağlı ciltte bronzlaşma görülmesidir. Bronz bebek 
sendromu cilt, mukoza zararı ve idrar takip fototerapisinin koyu gri-kahverengi pigmentasyonudur. 
Bu durumun var olması için karaciğer fonksiyon bozukluğunun olması gerekir(Kar, Mohankar, 
Krishnan 2013). Daha az bilinen bir yan etki, ancak fototerapinin potansiyel bir komplikasyonu 
hipokalsemidür. Çalışmalarda , yaklaşık preterm bebeklerin %90'ının ve term bebeklerin %75'inin 
fototerapiden sonra hipokalsemiden muzdarip olduğu gösterilmiştir(Barekatain, Badiea,  Hoseini, 2016; 
Morris, Tyson,  Stevenson et. al. 2013  ). Hipokalsemi yakın zamanda düşünülmüş komplikasyondur ve 
çeşitli çalışmalarda fototerapi ile indüklenen hipokalsemi onaylanmıştır(Barekatain, Badiea,  Hoseini, 
2016  ).  Fototerapi hipokalsemik etki mekanizması ayrıca kemik kalsiyumu üzerindeki kortizol etkisini 
inhibe ederek melatonin salgılanmasının düşmesine yol açmakta ve transkraniyal aydınlatma ile epifiz 
bezi inhibisyonu tarafından rapor edilmiştir(Khan, Malik, Bai 2016  ). Kortizol doğrudan hipokalsemik 
etkiye sahiptir ve kalsiyumun kemik alımını artırır ve hipokalsemi indüklemektedir(Khan, Malik, Bai 
2016  ).  Elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında, fototerapi esnasında başın örtülmesi preterm 
bebeklerde hipokalsemiyi önlediği gerekçesiyle önerilmektedir(Barekatain, Badiea,  Hoseini, 2016). 
Yenidoğan sarılıklarında kullanılan fototerapinin diğer yan etkileri ise anne-bebek ilişkisinin kesintiye 
uğraması, ısı ve sıvı elektrolit dengesinde bozulma, hematolojik hastalıklar, paralitikileus, sirkadiyan 
ritim bozuklukları, retina dejenerasyonu, patent ductusarteriozus, alerjik hastalıklar, neoplazmalar ve 
erkek çocuklarda epilepsi gelişme riskinde artıştır. Yenidoğan fototerapisinin kullanımı, sadece önerilen 
protokoller doğrultusunda ve her zaman yenidoğanlara uygulanacak olan fototerapi tedavisinin 
risklerini ve yararlarını tartarak, gerçekten ihtiyacı olan yenidoğanlar için uygulanmalıdır. Fototerapi 
yan etkilerden arındırılmış bir tedavi değildir ve yenidoğanlarda fototerapinin zararlı etkilerini 
aydınlatmak için daha ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir(Fabrízia, Faulhaber, Renato et.al  
2014). 

4.Farmakolojik Tedavi 

Bir yenidoğanda hiperbilirubineminin nedenlerinden biri, yaşamın ilk haftasında bağırsaktaki 
bakterilerden nispeten yoksun olması nedeniyle konjuge bilirubinin sterkobiline dönüştürülmesinde 
başarısızlıktır(Suganthi,  Das, 2016  ). Hiperbilirübinemi, steril bağırsaktaki beta-glukuronidaz 
enziminin aşırı aktivitesine ve proksimal bağırsağın hafif alkalin pH'ta olmasıyla da ilgilidir.  Probiyotik 
gibi mikrobiyolojik preparatlar bağırsak PH'ını düşürebilir. Probiyotikler bağırsak florasını değiştirerek 
ve beta-glukuronidaz enzim aktivitesini bastırarak enterohepatik dolaşımı azaltabilir. Probiotiklerin 
hiperbilirubineminin şiddetini azalttığı bilinmektedir(Suganthi,  Das, 2016  ). Çinko sülfat yenidoğan 
sarılığı tedavisinde umut verici bir yaklaşım olabilir.Bununla birlikte, sonuçlar tartışmalı olmaya devam 
etmektedir. Çinko sülfat 3-7 gün kullanıldığında, hiperbilirubinemi ve fototerapi gereksinimi insidansı 
üzerine TSB azaltmaz, ancak fototerapi süresini belirgin olarak azaltmaktadır (Yang, Wu, Wang, Bu, 
Tang, 2017). Fototerapi tedavinin temel dayanağı olmaya devam etmektedir. Ağır hiperbilirubinemili 
bebekte önleme stratejileri sağlık eğitimi, risk faktörlerinin belirlenmesi, uygun değerlendirme ve erken 
sevki içerir(Wan, Daud,  Teh et al. 2016). Yenidoğanlarda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye 
edilen rutin G6PD eksikliği taramasının zorunluluğuna ek olarak, yenidoğan sarılığının tanı ve 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

750 

  

tedavisindeki zorluklar şunlardır: Rhesus sensitizasyon, maternal sağlık arama davranışı, yenidoğan 
birimlerinin bulunabilirliği ve erken tanı ve tedavi için rehberlerin kullanımıdır(Mancuso, 2017). 

5. Sonuç 

Son 20 yıldır ülkemizde doğum sonrası anne-bebek çiftinin erken taburcu edilme eğilimi vardır. 
Annenin emzirme ve yenidoğanın beslenmesi hakkında yeterli ve uygun destek almaması sonucunda 
yenidoğanın direkt hiperbilirubineminin daha sık görüldüğü fark edilmiştir. Amerikan Pediatri 
Akademisi (APA) indirekt hiperbilirubinemiden dolayı yapılan hastane yatışlarını ve kernikterus 
gelişme riskini en aza indirgeyebilmek için bütün sağlık kuruluşlarının taburcu olmadan önce bilirubin 
artış hızının saptanması yanı sıra risk faktörlerini belirlemesini ve izlemde belirli protokollerin 
oluşturulmasını önermektedir. 

KAYNAKLAR 

Barekatain, B., Badiea, Z., Hoseini, N. (2016).  The Effect Of Headcovering İn Prevention Of 
Phototherapy-İnducedhypocalcemia İn İcterus Newborns With Gestational Ageless Than 35 Weeks. 
Advanced Biomed Research, 5: 176. 

Bhutani, V.K. (2012). Jaundice Due to Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency. Neonatology 
Reviewew, 13(3): e166–79. 

Çayönü, N., Bülbül, A., Uslu, S., Bolat, F., Güren, Ö., Nuhoğlu, A. (2011). Yenidoğan bebeklerde son on 
yılda indirekthiperbilirubinemi değişimi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 45(3):85-93. 

Fabrízia, R. S., Faulhaber, Renato. S., Procianoy, Rita C. S. (2014). Side Effects of Phototherapy on 
Neonates. American Journal of Perinatology. DOI: 10.1055/s-0038-1667379. 

Kar, S., Mohankar, A., Krishnan, A., (2013). Bronze Baby Syndrome. Indian Pediatrics, 8;50(6):624. 

Khan, M., Malik, K. A , Bai, R. (2016). Hypocalcemia in jaundiced neonate receiving phototherapy. 
Pakistan Journal of Medical Science, 32(6): 1449–1452. 

Mancuso, C. (2017). Bilirubin and brain: A pharmacological Approach. Neuropharmacology. 15 Mayıs; 
118: 113-123. 

McDonagh, A.F. (2011). Bilirubin, Copper-Porphyrins, And The Bronze-Baby Syndrome. Journal of 
Pediatrics, Jan;158(1):160-4. 

Morris, B.H., Tyson, J.E., Stevenson, D.K., Oh, W., Phelps, D.L., O’Shea, T. M, McDavid, G.E., VanMeurs, 
K.P., Vohr, B.R., Grisby, C., Yao, Q., Kandefer, S., Wallace, D., Higgins, R ,D. (2013). Efficacy Of 
Phototherapy Devices And Outcomes Among Extremely Low-Birth Weight İnfants: Multi-Center 
Observational Study.  Journal of  Perinatology, 33(2): 126–133. 

Ng, P.L, Carlisle, T., Ly, M., Morris, S.A. (2017). Heating of Newborn Infants due to Blue Light-Emitting 
Diode Fibreoptic Phototherapy Pads. Neonatology. Apr 27;112(2):103-109. 

Ngerncham, S., Jirapaet, K., Suvonachai, R., Chaweerat, R., Wongsiridej, P., Kolatat, T. (2012). 
Effectiveness Of Conventional Phototherapy Versus Superlight-Emittingdiodes Phototherapy İn  
Neonatal Hyperbilirubinemia. Journal of the Medical Association Thailand., Jul;95(7):884-9 

Sanpavat, S., Nuchprayoon, I., Smathakanee, C., Hansuebsai, R. (2005). Nomogram For Prediction Of 
Neonatal Hyperbilirubinemia, Using Transcutaneous bilirubin. Journal of  Medical Association Thai, 
88(9): 1187-1193. 

Suganthi, V., Das, A..G. (2016). Role Of Saccharomyces Boulardii İn Reduction Of Neonatal 
Hyperbilirubinemia. Journal of Clinical&Diagnostic  Research, 10(11): 12–15. 

Tan, İ., Salihoğlu, Ö., Demirelli, Y., Hatipoğlu, S. (2012). Clinical and laboratory characteristics and 
associated risk factors of infants hospitalized in neonatal unit due to indirect hyperbilirubinemia. 
Journal of Clinical and Experimental Investigations, 3 (1): 38-4 

Yang, L., Wu, Wang, B., Bu, X., Tang, J. (2017). The İnfluence Of Zinc Sulfate On Neonatal jaundice: A 
Systematic review and Meta-Analysis. The Journal of Matern-Fetal&Neonatal Medicine, 24:1-7. 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

751 

  

BİLDİRİ NO 240: TÜRKİYE’DE VERGİ AFLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 
VERGİ DENETİM ELEMANLARI İLE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

İhsan Cemil DEMİR254; Pınar Bengi KAYA255 

ÖZET 

Türkiye’de sıkça başvurulan vergi aflarının kısa vadede devlete gelir sağladığı ancak uzun vadede 
vergiye gönüllü uyumu negatif etkilediği görüşü hâkimdir. Bu konuda yapılan akademik çalışmalar 
genellikle vergi mükelleflerinin görüşlerine dayandırılmaktadır. Verginin diğer tarafı olan vergi 
idarensin vergi aflarıyla ilgili düşüncelerini ortaya koyan çalışmalar ise sınırlı sayıdadır. Bu çalışma, 
vergi idaresinin mükelleflere yakın bir yüzü olan vergi müfettişlerinin bakış açısıyla vergi aflarını 
irdelemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan anket çalışmasından elde edilen sonuçlara göre, genel olarak 
vergi affının dürüst mükellefleri cezalandırdığı, vergi adaletini ve vergi denetimini olumsuz etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Afları, Vergi Adaleti, Vergi Müfettişleri 

 

THE EVALUATION OF TAX AMNESTIES IN TURKEY: A FIELD STUDY WITH TAX 
INSPECTORS 

ABSTRACT 

Tax amnesties, which are used frequently in Turkey, provide income to the state in the short term, but 
they negatively affect voluntary tax compliance in the long term. Academic studies on this subject are 
generally based on the opinions of taxpayers. There is limited number of studies about tax amnesties 
which consider tax administration's ideas which is the other side of the taxation. This study was 
conducted in order to examine the tax amnesties from the point of view of tax inspectors, which are 
close to taxpayers. According to the results of the survey, it has been concluded that tax amnesty is 
punishing honest taxpayers and negatively affects tax justice and tax audit. 

Keywords: Tax Amnesties, Tax Justice, Tax Inspectors 

 

1. GİRİŞ 

Af kelime anlamı olarak; bir suçu, bir hatayı veya bir kusuru bağışlamayı ifade etmektedir. Af kurumu, 
ceza hukukunun en eski ve en çok tartışılan kurumlarından birisidir. İnsanlık tarihi boyunca dini, felsefi 
ve hukuki açıdan daima güncelliğini korumuş ve halen de korumaktadır. Af yetkilisinin, sahip olduğu 
yetkiyi zaman zaman kötüye kullanması, bu kuruma karşı ciddi şekilde tepkiler oluşmasına neden 
olmuştur. Ancak, af kurumu hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırılmamıştır. Günümüzde de af 
yetkilisinin, yetkisini belirli hukuk kurallarına bağlı kalarak kullanması ve buna bağlı olarak keyfiliğe 
son verilerek yetkinin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu 
bağlamda af kurumunun günümüz anlayışına uygun hale gelmesi uzun bir tarihsel süreçte 
gerçekleşmiştir (Sözüer, 2001: 219-220).  

Af kavramı vergi affı başlığı altında vergi hukukunda yer almamaktadır. Nitekim 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nda (VUK), vergi affı müessesine yer verilmemiştir. Bu müesseseye yer verilmemesinin nedeni 
ise mükellefler üzerinde yaratacağı muhtemel olumsuz etkileri önlemektir. Yine aynı sebeple, maliye 
politikasının yapıcısı olan hükümet, vergi affı politikasını uygularken, bu politikayı vergi affı olarak 
adlandırmaktan kaçınmıştır. Ülkemizde gerçekleştirilen vergi aflarına dair kanunlara tasfiye, terkin, 
tecil, alacakların yeniden yapılandırılması, özel uzlaşma yolu gibi dolaylı ifadeler kullanılmış böylece 
vergi affının telaffuzundan özellikle uzak durulmuştur (Ecemiş, 2013: 41). 

Vergi affı, devletin egemenlik yetkisini kullanarak, kamu hizmetlerinin bir karşılığı olarak 
mükelleflerden topladığı vergi, resim ve harçların tahsilinden; mükelleflerin vergilendirmeyi tam ve 

                                                        
254 Doç. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü  
255 Araş. Gör. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

752 

  

zamanında yerine getirmemesinden kaynaklanan yaptırımlardan vazgeçmesidir (Edizdoğan ve 
Gümüş, 2013: 100). Diğer bir ifade ile vergi affı, vergisini ödemeyen mükelleflere idare tarafından 
sunulan bir fırsat olarak kabul edilmektedir (Yaraşır, 2013:176). 

Luitel ve Sobel (2007)’e göre vergi affı 3 genel özelliğe sahiptir. Bunlardan ilki, vergi aflarının kısa süreli 
(genellikle 2 - 3 ay) olmasıdır. İkincisi, vergi affından yararlanmanın gönüllülük esasına dayanmasıdır. 
Mükellefler aftan yararlanmama yolunu da seçebilirler ancak daha sonra yakalanırlarsa daha öncekine 
göre daha ağır cezalara çarptırılacaklardır. Üçüncü özellik ise af teriminden de anlaşıldığı üzere devletin 
genellikle kaçakçılık suçu ile ilişkili cezalardan ve para cezalarından feragat ettiği ancak ödenmesi 
gereken asıl verginin bu kapsamda olmamasıdır. 

2. VERGİ AFLARINA BAŞVURULMA NEDENLERİ 

- Ekonomik Nedenler: Vergi affı uygulanmasına neden olan temelde iki önemli ekonomik etken 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki gelir elde etmek ve kayıt dışılığı önlemektir. İkincisi ise, yüksek 
enflasyon ve izlenen istikrarsız politikaların varlığı sebebiyle vergilerin mükellefler üzerinde 
oluşturabileceği olumsuz etkilerinin giderilmesidir (Ayrangöl ve Tekdere, 2013: 258). 

- Mali Nedenler: Hükümetin vergi af yasaları çıkarmasının çoğunun altında yatan düşünce kamu 
gelirlerini arttırarak devletin finansman ihtiyacını karşılamaktır (Şenyurt, 2008: 90). 

- Siyasi Nedenler: Hükümetlerin vergi afları yoluyla seçmenleri ile arasında toplumsal uzlaşmayı 
sağlamayı ve yine seçmenlerinden bu yolla oy toplamayı hedeflemesi vergi aflarının siyasi nedenleri 
arasında sayılabilir. 

- İdari ve Teknik Nedenler: Vergi sistemindeki mevcut karışıklıkları gidermek, idarenin iş yükünü 
hafifletmek, vergi sistemindeki aksayan yapıyı düzeltmek ve köklü bir değişiklik yapabilmek için vergi 
affıyla geçmiş dönemlerin tasfiyesi gerekli olabilir (Çetin, 2007: 173). 

- Sosyal ve Psikolojik Nedenler: Vergi afları ile vergisel yükümlülüklerini yerine getiremeyen 
mükelleflerin psikolojik baskıdan kurtularak rahatlatılması ve mükelleflerin geçmiş hatalarını 
temizleyerek yeni bir sayfa açmasının sağlaması vergi aflarının sosyal ve psikolojik nedenleri 
arasındadır (Eker, 2006: 32-33). 

3. LİTERATÜR 

Vergi affı yukarıda bahsedilen nedenlerle yasama organlarının başvurduğu ve meşruiyeti günümüze 
kadar hep tartışılan bir müessesidir. Bu sebeple vergi aflarının aleyhinde ve lehinde birçok görüş ortaya 
atılmaktadır (Tekin, vd., 2013: 4). 

Vergi affının lehindeki görüşler, hükümetlerin vergi afları yoluyla vergi gelirlerinde kısa vadeli artışlar 
yaratarak önemli gelir elde edeceği ve idarenin vergi tahsil masraflarından kurtulacağı üzerinde 
yoğunlaşmıştır (Alm, 1998: 3). Ayrıca vergi afları ile vergi denetim oranlarının düşük olmasından 
(Yalçın ve Başer, 1996: 108) ve denetim eksikliği nedeniyle incelenmesi mümkün olmayan mükelleflere 
kendi rızaları ile beyan etme fırsatı verilmektedir.  Böylece denetim eksikliğinden oluşan 
adaletsizliklerin giderilebilmesi için vergi afları birer fırsat olabilmektedir (Aygün, 2012: 89). 

Vergi affının aleyhindeki görüşlerin temelinde ise vergi affının adalet ve eşitlik ilkelerini olumsuz yönde 
etkilemesi yatmaktadır (Yurdadoğ ve Karadağ, 2017: 138). Ayrıca sık sık çıkarılan af kanunları, 
mükelleflerin af beklentisi içerisine girmesine, kayıt dışılığın özendirilmesine ve böylece vergiye uyumu 
azaltarak uzun vadede vergi gelirlerinde azalmaya neden olması, yöneltilen eleştiriler arasındadır 
(Yaraşır, 2013: 176). Vergi afları bir defaya mahsus olmalı ya da en azından bunun bu şekilde olacağına 
kamuoyu ikna edilmelidir. Diğer taraftan vergi aflarının ardından devletin vergi toplama yolundaki 
çabaları ciddi şekilde arttırılmalı, devlet tarafından bu iş için ilave fonlar tahsis edilmeli ve vergisel 
suçlara verilen cezalar yükseltilmelidir (Yumuşak, 1997: 41). Ayrıca, ekonomik ve teknik alt yapısı 
doğru oluşturulmayan vergi aflarının kısa vadeli çıkar hesaplarıyla siyasi bir tasarruf aracı olarak 
kullanılabileceği de göz ardı edilmemelidir (Bülbül, 2003: 205). 
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4. VERGİ AFLARIYLA İLGİLİ YAPILAN AMPİRİK ÇALIŞMALAR  

Vergi aflarına ilişkin ampirik literatürün iki husus üzerinde odaklandığı görülmektedir. Bunlardan ilki 
vergi aflarının mükelleflerin davranışları üzerinde yaratacağı muhtemel etki diğer bir ifade ile vergi 
uyumuna etkisi, ikinci husus ise vergi aflarının vergi gelirlerinde meydana getirdiği değişikliktir. 

Alm, Mckee ve Beck (1990) tarafından yapılan çalışmada çıkarılan bir vergi affının ardından vergiye 
gönüllü uyumun azaldığı ve bunun da en önemli sebebinin mükelleflerin gelecekteki af beklentisi 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Alm ve Beck (1993), en küçük kareler (OLS) yönetimini kullanarak yaptıkları regresyon analizlerinde, 
uygulanan vergi aflarının uzun dönem etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen 
bulgular, vergi aflarının uzun dönemde vergi tahsilatı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı 
yönündedir. Ayrıca elde edilen bir diğer sonuç da vergiye gönüllü uyumu etkileme ihtimalinin düşük 
olduğudur. Görüldüğü gibi, aynı yazara ait farklı çalışmalarda dahi vergi aflarıyla ilgili farklı sonuçlara 
ulaşılabilmektedir.  

Muter, Sakınç ve Çelebi (1993) Manisa ilinde yaptıkları anket çalışması ile mükelleflerin vergi 
karşısındaki tutum ve davranışlarını araştırmışlardır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre ankete 
katılan mükelleflerin önemli bir çoğunluğu (%62,8) bir defaya mahsus vergi affının uygulanması 
gerektiğini vurgulamışlardır. 

Yeniçeri’nin (2005) düşük, orta ve yüksek düzeyde gelire sahip olan vergi mükelleflerinin vergiye karşı 
tutum ve davranışları arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, vergi affı 
beklentilerinin yüksek gelir grubunda yer alan mükellefleri, diğer gruplara göre daha fazla bir şekilde 
vergi ödeme konusunda isteksiz davranmaya yönelttiğini ortaya koymuştur. 

Cansız’ın (2006) Afyonkarahisar ilinde vergi mükelleflerinin vergiyi algılama hakkındaki görüşlerini 
tespit etmek amacıyla yaptığı anket çalışmasında katılımcıların önemli bir çoğunluğu (%80) vergi 
aflarının mükelleflerin vergi ödeme isteklerine olumsuz etki yaptığı düşüncesindedir. 

Çelikkaya ve Gürbüz (2006), Eskişehir ilinde mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu etkileyen 
faktörleri belirlemek amacıyla anket çalışması yapmışlardır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre 
mükelleflerin af ile ilgili görüşleri genel olarak olumsuzdur. 

Luitel (2007), 1982-2004 döneminde birçok ABD eyaletinde uygulanan vergi aflarının gelir etkisini 
analiz etmiştir. Analiz sonuçlarına göre devletin bir defaya mahsus vergi affı uygulaması devlete gelir 
sağlamakta ancak uzun vadede gelirin düşmesine neden olmaktadır.  

Kargı (2011), 1923-2009 yılları arasındaki vergi aflarını 3 döneme (1923-1950; 1950-1978; 1978-2009) 
ayırarak ele almış ve vergi aflarının vergi gelirlerine etkilerini incelemiştir. Çalışmada vergi af 
kanunlarının vergi gelirlerini arttırmada çok başarılı bir yöntem olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tekin, Tuncer ve Sağdıç’ın (2013) 2003-2011 dönemini kapsayan çalışmasında bu dönemde çıkarılan 
beyana dayalı gelir vergisi özelinde çıkarılan vergi affı uygulamalarının vergi uyumuna etkisi iller 
bazında ele alınmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre ele alınan iki af döneminde vergi 
uyumunun azaldığı ve af beklentisinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tekin ve Gürçam (2017), Iğdır ili kapsamında vergi afları karşısında vergi mükelleflerinin vergiye karşı 
gönüllü uyum durumlarını incelemişlerdir. Uygulanan anket sonuçlarına göre ankete katılan 
mükellefler, tekrarlanan vergi aflarının dürüst mükelleflerin vergiye uyumunu azalttığını ve vergi afları 
ile dürüst mükelleflerin cezalandırıldığını düşünmektedirler. 

5. AMPİRİK ALAN ARAŞTIRMASI 

Araştırmanın temel amacı vergi aflarının vergi idaresi perspektifinden değerlendirilmesidir. 
Çalışmanın hedef kitlesini vergi müfettişleri oluşturmaktadır. Hedef kitleye ulaşmanın zorlukları 
dikkate alınarak olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi 
kullanılarak 82 vergi müfettişine ulaşılmıştır. Örneklemin ankete katılmasında gönüllülük esası temel 
alınmış ve ankete katılanların sorulara dürüst ve gerçekçi bir şekilde cevap verdikleri kabul edilmiştir. 
Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ankete katılan vergi müfettişlerinin yaş, cinsiyet, eğitim 
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durumu, medeni durumu ve mesleki kıdem yılı gibi demografik sorular yer almaktadır.  İkinci kısım 
ise ankete katılanlara yöneltilen ve vergi aflarına bakış açılarını ölçmeye yönelik sorulardan 
oluşmaktadır.  

5.1.  Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirme 

Anket çalışmasında vergi affı ile ilgili 18 adet ifadenin güvenilirliğinin test edilmesi için “Cronbach 
Alfa” katsayısından yararlanılmıştır. Alfa katsayısı 0,619 olarak hesaplanmıştır. 0,60 ile 0,80 arasında 
yer alan alfa katsayısının sosyal bilimler için yeterli güvenilirlikte olduğunu ifade etmek mümkündür 
(Akgül ve Çevik, 2003: 435-436). Ayrıca çalışmada hangi testlerin uygulanacağının tespiti için 
Kolmogrov-Smirnov normallik testi yapılmıştır. Elde edilen anlamlılık değerlerinin tümü 0,05’ten 
küçük bulunmuştur. Bu sonuca göre verilerin normal dağılmadığı sonucuna ulaşılmış ve testler 
parametrik olmayan testler arasından seçilmiştir. 

5.1.1. Anketin Değerlendirilmesi 

Tablo 2: Katılımcıların Vergi Afları İle İlgili Görüşleri 
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H1: Vergi affı, vergi adaletini olumsuz yönde etkiler.  Frekans 54 26 0 2 0 

Yüzde 65,9 31,7 0,0 2,4 0,0 

H2: Vergi afları ile dürüst mükellefler cezalandırılmaktadır. Frekans 45 31 3 2 1 

Yüzde 54,9 37,8 3,7 2,4 1,2 

H3: Vergi affı, vergi idaresinin iş yükünü hafifletmektedir.  Frekans 21 24 14 18 5 

Yüzde 25,6 29,3 17,1 22,0 6.1 

H4: Vergi affı, kayıt dışı ekonomiyi azaltır. Frekans 4 13 9 28 28 

Yüzde 4,9 15,9 11,0 34,1 34,1 

H5: Siyasiler vergi affını, seçmenlerinden oy toplama aracı olarak 
kullanmaktadırlar.  

Frekans 27 29 16 10 0 

Yüzde 32,9 35,4 19,5 12,2 0,0 

H6: Vergi afları, çeşitli nedenlerden dolayı vergisel ödevlerini yerine 
getiremeyen mükellefleri rahatlatarak psikolojik baskıdan kurtarmaktadır. 

Frekans 19 37 11 11 4 

Yüzde 23,2 45,1 13,4 13,4 4,9 

H7: Vergi afları, vergi denetiminin etkinliğini olumsuz yönde etkiler.  Frekans 38 28 10 5 1 

Yüzde 46,3 34,1 12,2 6,1 1,2 

H8: Vergi afları, devleti gelir kaybına uğratır.  Frekans 9 23 16 31 3 

Yüzde 11,0 29,0 19,5 37,8 3,7 

H9: Sürekli tekrarlanan vergi afları dürüst mükelleflerin vergi uyumunu 
azaltmaktadır. 

Frekans 53 25 2 2 0 

Yüzde 64,6 30,5 2,4 2,4 0,0 

H10: Vergi afları yeni vergi af beklentisi doğurur. Frekans 61 18 0 3 0 

Yüzde 74,4 22,0 0,0 3,7 0,0 

H11: Vergi afları tahsil edilemeyen vergi gelirlerini tahsil etmek için yararlı 
bir yöntemdir. 

Frekans 8 26 24 14 10 

Yüzde 9,8 31,7 29,3 17,1 12,2 

H12: Sık sık vergi affı yasalarının çıkarılması, vergi yasalarını 
önemsizleştirmektedir. 

Frekans 41 29 7 4 1 

Yüzde 50,0 35,4 8,5 4,9 1,2 

H13: Vergi afları zor duruma düşen iyi niyetli mükellefler için gerekli bir 
uygulamadır. 

Frekans 10 26 22 17 7 

Yüzde 12,2 31,7 26,8 20,7 8,5 

H14: Vergi affı vergi suçu işlemeye teşvik eder. Frekans 24 37 17 4 0 

Yüzde 29,3 45,1 20,7 4,9 0,0 

H15: Hükümetler vergi afları aracılığıyla seçmenler ile aralarında toplumsal 

uzlaşmayı sağlamayı hedeflemektedirler. 
Frekans 8 28 23 15 8 

Yüzde 9,8 34,1 28,0 18,3 9,8 

H16: Vergi affı, geçmişe ait birikmiş dosyaların tasfiyesini sağlamaktadır.  Frekans 18 39 14 10 1 

Yüzde 22,0 47,6 17,1 12,2 1,2 

H17: Vergi afları mükelleflerin vergi ödeme isteklerini arttırmaktadır. Frekans 1 8 15 34 24 

Yüzde 1,2 9,8 18,3 41,5 29,3 

H18: Bilinçli olarak işlenen vergi suçları vergi affı kapsamına dahil 

edilmemelidir. 
Frekans 61 13 2 2 4 

Yüzde 74,4 15,9 2,4 2,4 4,9 

Vergi müfettişlerine yönelik yapılan anket çalışmasından elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, 
vergi affının vergiye gönüllü uyumu olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılabileceği görülmektedir. Elde 
edilen bu sonuç, literatürde yapılan diğer ampirik çalışmaları destekler niteliktedir. 
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Vergi afları aleyhinde olan görüşlerin dayandığı temel nokta vergi aflarının vergi adaletini olumsuz 
yönde etkilediğidir. Yapılan anket çalışmasında, af karşıtı görüşleri destekler nitelikte, vergi aflarının 
vergi adaletini olumsuz yönde etkilediği düşüncesine %97,6 oranında katılım olmuştur.  

Vergi afları sık başvurulan yöntem haline geldiğinde, bu durum vergisini tam ve zamanında ödeyen 
dürüst mükelleflerde cezalandırıldıkları düşüncesi uyandırabilir. Nitekim, yapılan çalışmada ankete 
katılan vergi müfettişlerinin %92,7’si vergi aflarının dürüst mükellefleri cezalandırdığı görüşündedir. 
Vergi afları sonucunda kayıt dışı ekonominin azalacağı görüşüne katılanların oranı %20,8; sürekli 
tekrarlanan vergi aflarının dürüst mükelleflerin vergiye uyumunu azalttığı düşüncesine katılanların 
oranı %95,1; vergi aflarının tahsil edilemeyen vergi gelirlerini tahsil etmek için yararlı bir yöntem 
olduğunu düşünenlerin oranı %41,5; sık çıkarılan vergi affı yasalarının, vergi kanunlarını 
önemsizleştirdiğini düşünenlerin oranı %85,4; bilinçli olarak işlenen vergi suçlarının vergi affı 
kapsamına dahil edilmemesi gerektiğini düşünen katılımcıların oranı %90,3; siyasilerin vergi affını 
seçmenlerinden oy toplama aracı olarak kullandığını düşünenlerin oranı %68,3 iken, vergi aflarının 
devleti gelir kaybına uğrattığı düşüncesi hakkında ise fikir birliği sağlanamamıştır. 

Çapraz tablo analizleri değerlendirildiğinde ise elde edilen bulgular şöyledir; 

Vergi aflarının vergi adaletini olumsuz yönde etkilediği düşüncesi ile vergi aflarının dürüst mükellefleri 
cezalandırdığı düşüncesi arasında %1 anlamlılık düzeyinde (P.:0,000) istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu iki değişken arasında pozitif ve çok güçlü bir ilişki 
bulunmaktadır (C.:0,545). vergi aflarının dürüst mükellefleri cezalandırdığını düşünen katılımcıların 
%100,0’ü vergi aflarının vergi adaletini olumsuz etkilediğini düşünmektedir.  

Vergi aflarının vergi adaletini olumsuz yönde etkilediği düşüncesi ile vergi aflarının mükelleflerin vergi 
ödeme isteklerini arttırdığı düşüncesi arasında %5 anlamlılık düzeyinde (P.:0,028) istatistiksel olarak 
anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu iki değişken arasında negatif yönlü ve zayıf 
düzeyde bir ilişki vardır (C.:-0,243). Vergi aflarının mükelleflerin vergi ödeme isteklerini arttırdığı 
düşüncesine katılmayan vergi müfettişlerinin tamamı, vergi aflarının vergi adaletini olumsuz yönde 
etkilediğini düşünmektedir. 

Vergi aflarının vergi idaresinin iş yükünü hafiflettiği düşüncesi ile vergi aflarının geçmişe ait birikmiş 
dosyaların tasfiyesini sağladığı düşüncesi arasındaki %1 anlamlılık düzeyinde (P.:0,005) istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişkinin varlığına rastlanmıştır. Bu ilişki pozitif ve orta düzeyde bir ilişkidir 
(C.:0,311). Vergi aflarının geçmişe ait birikmiş dosyaların tasfiyesini sağlayacağını düşünenlerin 
%83,3’ü vergi aflarının vergi idaresinin iş yükünü hafiflettiğini düşünmektedir. 

Vergi affının kayıt dışı ekonomiyi azaltacağı düşüncesi ile vergi aflarının tahsil edilemeyen vergi 
gelirlerini tahsil etmek için yararlı bir yöntem olduğu düşüncesi arasındaki %1 anlamlılık düzeyinde 
(P.:0,009) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişki pozitif ve orta düzeyde bir ilişkidir (C.:0,286). 
Vergi affının tahsil edilemeyen vergi gelirlerini tahsil etmek için yararlı bir yöntem olduğunu 
düşünenlerin %75,0’i, vergi affının kayıt dışı ekonomiyi azalttığı görüşündedir. 

Vergi aflarının devleti gelir kaybına uğratacağı düşüncesi ile vergi aflarının tahsil edilemeyen vergi 
gelirlerini tahsil etmek için yararlı bir yöntem olduğu düşüncesi arasında %1 anlamlılık düzeyinde 
(P.:0,000) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. İki değişken arasındaki ilişki negatif 
yönlü ve güçlüdür (C.:-0,445). Vergi affının tahsil edilemeyen vergi gelirlerini tahsil etmek için yararlı 
bir yöntem olduğunu düşünenlerin %62,5’i, vergi aflarının devleti gelir kaybına uğrattığı düşüncesine 
katılmamaktadır. 

Vergi aflarının vergi denetiminin etkinliğini olumsuz yönde etkileyeceği düşüncesi ile bilinçli olarak 
işlenen vergi suçlarının vergi affı kapsamına dahil edilmemesi gerektiği şeklindeki düşünce arasındaki 
%1 anlamlılık düzeyinde (P.:0,000) istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Söz konusu 
iki değişken arasında pozitif ve güçlü bir ilişki mevcuttur (C.:0,418). Bilinçli olarak işlenen vergi 
suçlarının vergi affı kapsamına dahil edilmemesi gerektiği düşüncesinde olan katılımcıların %82’si, 
vergi aflarının vergi denetiminin etkinliğini olumsuz yönde etkilediği düşüncesindedir. 
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SONUÇ 

Yapılan çalışmanın amacı vergi müfettişlerinin vergi affına yaklaşımlarını ortaya koymaktır. Bu 
kapsamda vergi müfettişlerine yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Anketten elde edilen bulgular 
değerlendirildiğinde, vergi aflarının dürüst mükellefleri cezalandırdığı ve vergi adaletini olumsuz 
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca vergi aflarının vergi denetimini olumsuz yönde 
etkilediği, kayıt dışı ekonomiyi azaltmadığı, vergi aflarının yeni af beklentisi doğuracağı, vergi affının 
vergi suçu işlemeye teşvik edeceği ve bilinçli olarak işlenen vergi suçlarının vergi affı kapsamına 
alınmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Analizlerde de görüleceği üzere, vergi aflarının aleyhindeki görüşleri de lehindeki görüşleri de 
destekleyici bulgular elde edilmiştir. Genel olarak vergi aflarının aleyhindeki görüşler ağırlık kazansa 
da, idarenin iş yükü ve vergi sisteminde belirli bir rahatlama açısından vergi aflarını gerekli görenler 
azımsanmayacak sayıdadır.  

Sonuç olarak vergi aflarının, toplum için olumlu ve olumsuz etkileri iyi analiz edilmelidir. Vergi afları 
dürüst mükellefleri cezalandıran, dürüst olmayan mükellefleri ise ödüllendiren bir mekanizmaya 
dönüştürülmemelidir. Vergi affı uygulamasının başarılı olabilmesi için affın bir defaya mahsus olacağı 
ve tekrarlanmayacağı konusunda mükellefler inandırılmalıdır. Ayrıca af sonrasında ise vergi denetimi 
yoğunlaştırılmalı, vergi kaçıranlar için daha ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. 
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BİLDİRİ NO 241: WAYS TO REDUCE TAX EVASION BEHAVIORS: EMPIRICAL 
FINDINGS 

İhsan Cemil DEMIR256 

 Abstract 

 Tax evasion behaviors refer to behaviors that are considered as crime in tax laws. There are 
many economic, social and cultural factors that cause these behaviors. To reduce the behavior of tax 
evasion, we need to analyze the economic, social and cultural structure of society. For this purpose, I 
conducted a survey to investigate what factors is effecting tax evasion behaviors. The surveys were 
implemented throughout the Turkey by considering the statistical quantities. To find the effective 
factors on tax evasion behavior, ordered probit regression models were formed with the findings of the 
surveys by me. According to empirical results gender difference, marital status, public expenditures, 
tax morale, tax equity, tax burden, tax penalties, tax rates and other taxpayers’ behaviors affect tax 
evasion behavior. 

Keywords: Tax evasion, tax compliance, behavioral economics. 

JEL Codes: H26, H21, E26, K34 

 

1. Introduction  

In many countries public administration has financed the behavioral studies to find solution to reduce 
tax evasion behaviors of citizens. Tax evasion has been investigated by economic analysis that frame the 
taxpayer’s decision to pay or not to pay tax as an individual’s rational attempt to maximize profits (e.g., 
Allingham and Sandmo, 1972). However, as Elffers (2000) points out that “the gloomy picture of 
massive tax evasion is a phantom”. Recent researches claim that non-economic social factors also 
influence taxpayer’s behavior; for example tax morale, perceived fairness, social and cultural norms  
(e.g., Alm, McClelland and Schulze, 1992; Alm, Sanchez and DeJuan, 1995; Frey and Feld, 2002; Torgler, 
2001, 2002, 2008). So, it is claimable that, since the basic study of Alingham and Sandmo (1972), research 
on tax evasion has changed considerably.  

 It is possible to see that the number of surveys and experimental researches have increased 
rapidly to explain tax evasion and tax compliance. The purpose of this study which is made in Turkey 
with active taxpayers is to determine the factors affecting tax evasion tendency. Thus, it will be possible 
to develop recommendations on ways to reduce tax evasion. For this purpose, firstly I have a look at 
the tax evasion literature and developed a questionnaire.  

 I formed ordered probit regression equities with the findings of the surveys to determine the 
effective factors on tax evasion tendency.  Regression equations and the results obtained were reported 
in two different tables and then interpreted. The results show that tax evasion tendency is affected and 
shaped by many economic, social and cultural factors such as gender differences, marital status, public 
expenditures, tax morale, tax burden, tax equity, tax penalties and behaviors of other taxpayers.  

2. Overview of Literature 

Adding socio-demographic structure is fully in line with the traditional tax compliance model that only 
abstracts from such variables for analytical convenience in order to focus on the main economic 
arguments. Empirical analyses necessarily have to control for socio-demographic variables in order to 
be more realistic. However, the empirical evidence implies that the standard economic model 
augmented by socio-demographic control variables is not able to explain the extent of tax compliance 
in a satisfactory way (Frey and Feld, 2002). So that, many social and cultural variables added into the 
econometric models. 

The fairness of the procedures leading to particular political outcomes as well as the way the 
government and the taxpayers treat each other are part of the contractual relationship. A genuine 
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reward is therefore obtained only if taxpayers as citizens have an inclusive, respectful relationship with 
the community (Feld and Frey, 2006). 

From the perspective of a standard economic theory, a much more direct incentive for tax compliance 
than deterrence or rewards consists in the goods and services that the government provides to citizens 
in exchange for their tax payments (Smith and Stalans, 1991). 

Social psychology research suggests that a lack of equity in an exchange relationship creates a sense of 
distress, especially for the victim (see Walster, Walster and Berscheid, 1978). Many researchers have 
stressed the importance of equity considerations (see Tyler and Smith 1998, Bordignon 1993, Alm, 
McClelland and Schulze, 1992; Falkinger, 1995; Kim, 2002; Torgler 2001, 2002). Classical economic 
models assume that individuals reporting decisions depend exclusively on how their reports affect their 
wealth. However, previous research suggests that preferences for non-pecuniary factors such as honesty 
or equity can also play an important role in tax evasion tendency (e.g., Young, 1985; Evans et al, 2001; 
Luft, 1997). 

Taxpayers are more inclined to comply to the law if the exchange between the paid tax and the 
performed government services are found to be equitable. A number of survey research studies have 
reported a positive correlation between perceptions of fiscal inequity and tax evasion (Spicer, 1974; Song 
and Yarbrough, 1978). Torgler et al. (2008) find that fairness has a significant positive effect on tax 
compliance and tax morale.  

There are two variety of equity in tax literature. One of them is horizontal equity, the other one is vertical 
equity (see Salanié, 2003). Lambert and Yitzhaki (1995) point out that “horizontal equity and vertical 
equity are two of the basic commands of social justice, and can be seen as hierarchical: the information 
content of the vertical equity command is sufficient also to implement horizontal equity. In the case of 
the income tax, the distinction between the horizontal equity and vertical equity commands, and the no 
reranking criterion which has coexisted in the income tax literature with these for the last 15 years, is 
drawn.” Horizontal and vertical equity are taken into account as fairness in the tax context. In this paper, 
fairness is limited to taxpayers’ perception of tax equity which the government imposes. 

 The income tax is the unique tax instrument through which the government approaches its 
citizens directly, and is therefore subject to criteria of equity (Musgrave, 1976; Manser, 1979). However, 
tax literature discloses these equities with an economic overview which takes into consideration to the 
objective tax burden (see Morgan, 1994; Kim, 2002). Scholz and Pinney (1995) point out that perceptions 
or subjective evaluations exert a stronger influence in determining tax compliance more than objective 
measurable factors.  Tax equity we consider in this paper is subjective equity what taxpayers feel about 
taxes which they paid. 

It is very important to know where or how the taxes are spent, for taxpayers. Frey and Feld (2002) argue 
that tax compliance is driven by a psychological tax contract between citizens and tax authorities. 
However, this psychological tax contract strongly depends on reciprocity. Alm, Jackson and McKee 
(1992) point out that taxpayer compliance increases with greater audit and penalty rates; however, these 
are not large. Compliance is also greater when people face an acceptable tax rate and when they receive 
something for taxes which they paid. Kim, Evans and Moser (2005) point out that the level of 
government services is varied to manipulate taxpayers’ perceived exchange equity with the 
governmentt. Also, several previous experimental studies have examined the effect of providing public 
goods on tax reporting decisions (e.g., Alm, Jackson and McKee, 1992; Alm, McClelland and Schulze, 
1992; Becker, Buchner and Sleeking, 1987; Kim, 2002). Results show that taxpayers who receive public 
spending mostly perceive taxes more equitable than taxpayers who receive no public spending.  

3. Data Set 

I used the cluster sampling method based on the number of different demographic characteristics and 
the interviews were carried out in a face-to-face manner with 1595 active income taxpayers and the 
sample of the survey was randomly selected from the clusters. The data set were obtained from selected 
14 different cities of 7 geographical regions in Turkey considering the economic and demographic 
characteristics of the cities. 
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The Cronbach’s α (alpha) is 0,79 for all items and high reliability for social science. I use the five-point 
Likert scale (Strongly agree, Agree, Partly agree partly disagree, Disagree, Strongly disagree) to 
determine the preferences. According to content of the item, preferences are coded 1 to 5 or 5 to 1.  

I use the question “I never evade taxes” (1=strongly disagree, 5=strongly agree) to measure tax evasion 
tendency (mean: 3,83).  

I use the question “The tax authority imposes tax in an equitable manner” (1=strongly disagree, 
5=strongly agree) to measure perception of tax equity (mean: 2,30). 

I use the question “Public revenues are spent extravagantly in Turkey” (1=strongly agree, 5=strongly 
disagree) to measure how public expenditure is perceived (mean: 4,02). 

I have built a tax morale index based on tax morale proxies explored previously (All questions and 
frequencies are in the appendix). The Cronbach’s α for these items is 0.71. So, it is possible to put all 
these items as one index (average of the items is 3,46). 

I have also built a subjective tax burden variable by computing the questions “I feel I am heavily taxed” 
(1=strongly agree, 5=strongly disagree) and “Tax is a forcing burden for me” (1=strongly agree, 
5=strongly disagree). Mean of these items is 2,26.  

I use the question “Tax evaders must be punished more heavily” (1=strongly disagree, 5=strongly 
agree) to measure perception of tax penalties (mean: 3,92). 

I use the question “Tax rates are too high in Turkey” (1=strongly disagree, 5=strongly agree) to measure 
perception of tax rate (mean: 4,17).  

Taxpayer might be affected by the reference groups. I use the question “Tax evaders encourage others 
to evade tax, as well” (1=strongly disagree, 5=strongly agree) to measure perception of other taxpayers 
(mean: 3,86) and I use the question “Accountants have a negative effect on tax compliance” (1=strongly 
disagree, 5=strongly agree) to measure perception of tax preparers by taxpayers (mean: 3,13). 

4. Estimation Results 

A basic model is estimated with mostly demographic variables (age, gender, marital status, education, 
jobs and income level). I estimate ordered probit equation to analyze the effects of variables on 
dependent variable (tax evasion). Then, additional variables are integrated into the regression analysis.  

Table 1 and 2 (in appendix) present the results of ordered probit regression analysis. All coefficients of 
variables which used to explain the tax evasion are statistically significant (within 0.01 and 0.1). The 
marginal effects indicate the changing in the tax evasion level, when the independent variable increases 
by one unit. 

Coefficients of tax equity, tax morale and perception of public expenditure are significant with negative 
sign. Thus, perception of tax equity, tax morale of population and perception of public expenditure have 
a positive impact on reducing tax evasion tendency. It can be said that public financial management 
should first consider to be fair in taxation. And public expenditure should be planned in accordance 
with the expectations and needs of the society. Of course there are many different economic and non-
economic factors which affect tax morale of population. Some of them depend on public policies. 
According to many researches, the most important factor which determines the individual's willing to 
pay taxes is trust in the state. If a person trust the public management and feel that the public 
expenditures are spent properly, dissatisfaction with taxes paid will be reduced.  

I observe that women's tax evasion trends are lower than men and married individuals have a higher 
tendency of tax evasion than singles. Results show that there isn’t a statistically significant effect 
between education and tax evasion. At first equations, there is a significant relation between older 
taxpayers and tax evasion, but the significance is decreasing in the following equations.   

I use ordered probit equations by adding the other variables which can affect tax evasion. I observe that 
tax burden, tax penalty, tax rate, other taxpayers and tax preparers have significant impact on tax 
evasion decision. Coefficients of all variables are significant with a negative sign, except other taxpayers.  
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Tax burden is an important factor on tax evasion decision. As Scholz and Pinney (1995) stress, we also 
think that perceptions of subjective tax burden has a stronger impact in determining tax evasion more 
than objective tax burden.  Tax burden, considered in this paper is subjective tax burden what taxpayers 
feel about taxes which they paid. Results show that if taxpayers perceive a high level of tax burden, their 
tax compliance level decreases. In other words, if the subjective tax burden increases, the tendency of 
tax evasion also increases. 

Tax penalty is a very important factor which affects tax evasion decision. In the Allingham-Sandmo 
(1972) approach, tax penalties are accepted as most important deterrence factor for the taxpayer’s 
decision about tax evasion. For this purpose, the perception of tax penalties is added to the equation 
model (Tax evaders must be punished more heavily). The results show that tax penalties have a strongly 
impact on tax evasion decision. As the belief that the tax penalties should increase, the trend of tax 
evasion decreases. Because, if a person evades tax, never wants to increase tax penalties. So, as a result, 
taxpayers who do not want to increase tax penalties can be considered to have high tax evasion 
tendencies. 

By adding other factors, I composed Table 2. As it is seen from the both tables, R-square is increasing 
step by step and probability (Chi-square) is highly significant in all equations. Table 2 shows that there 
is a negative significant relationship between tax evasion (tax compliance) and tax rates. This means, if 
the perception of tax rates increases, tendency of tax evasion also increases.  The item “Tax evaders 
encourage others to evade tax, as well” is used to determine the level of taxpayers being affected by 
other taxpayers. Coefficient has a negative sign of this equation. This mean, there is significant 
interaction between taxpayers. Tax evasion tendency decreases, if number of compliant taxpayers 
increase. 

5. Conclusions 

 The first intention of this paper was to introduce the determinants of tax evasion behavior. Most 
important question in the tax compliance literature is how many people pay their taxes even though 
penalties and audits are not very high. The purpose of this paper was to clarify the reasons of this kind 
of behavior. For this purpose, we made a survey and asked some questions to personal income 
taxpayers.  

  According to results, the main determinants of tax evasion or tax compliance of taxpayers are 
tax equity, tax morale, public expenditures, tax burden, tax penalties, tax rates and other taxpayers. Of 
course some different economic or non-economic factors can be effective on tax evasion decision. In this 
paper, we found some of these determinants which are interesting. For example, public expenditures 
are very important for a taxpayer to evade or not to evade as an economic factor. Similarly, perception 
of other taxpayers is very important for a taxpayer. If a taxpayer perceives other taxpayer as a tax 
evader, his tax compliance level can decrease. If he perceives other taxpayer in a high tax morale level, 
he can decide not to evade tax. Also, perceived tax equity has a very important impact on tax evasion 
decision. If the government is perceived as equitable manner, tax compliance level of society will 
increase. In other words, if a government wants to decrease tax evasion, it has to do taxation equitable 
manner.  

 The results also show that if a government wants to decrease tax evasion, it has to decrease tax 
rates and tax burden. Similarly, for increasing the tax morale of the society, government has to use the 
public goods appropriately. If taxpayers think that the public goods are expanding extravagantly, he 
doesn’t want to pay taxes voluntarily. Tax morale seems to be a key determinant for reducing the tax 
evasion. But, to generalize to findings, it is necessary to make more empirical studies to better 
understand tax evasion behavior and taxpayer compliance.      
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Appendix 

Table 1: Determinants of Tax Evasion Behavior – 1  

Ordered  Probit 1   2   3   4   

Variables Coeff. z-Stat. Marg. Coeff. z-Stat. Marg. Coeff. z-Stat. Marg. Coeff. z-Stat. Marg. 

Age 30-49 0.161 1.41 0.056 0.186 1.58 0.065 0.177 1.49 0.061 0.148 1.23 0.052 

Age 50-64 -0.001 -0.01 0.000 0.028 0.17 0.009 -0.007 -0.04 - 0.002 -0.025 -0.15 - 0.009 

Age 65+ 0.469** 2.29 0.144 0.492** 2.35 0.150 0.475** 2.25 0.146 0.382* 1.90 0.120 

Female -0.488*** -4.68 - 0.179 -0.484*** -4.69 - 0.178 -0.483*** -4.66 - 0.178 -0.520*** -4.91 - 0.191 

Educatıon  0.055 1.45 0.019 0.064* 1.69 0.023 0.063* 1.66 0.022 0.059 1.59 0.021 

Self Employed 0.108 0.94 0.037 0.077 0.67 0.027 0.062 0.54 0.022 0.065 0.58 0.023 

Marrıed 0.261** 2.39 0.093 0.249** 2.26 0.089 0.234** 2.11 0.084 0.261** 2.34 0.093 

Income -0.016 -0.32 - 0.005 -0.006 -0.11 - 0.002 0.005 0.09 0.002 -0.002 -0.04 - 0.001 

Tax Equıty -0.091*** -2.64 - 0.032 -0.088** -2.55 -0.031 -0.094*** -2.70 -0.033 -0.087** -2.49 - 0.031 

Tax Morale -0.239*** -4.27 -0.057 -0.236*** -4.16 -0.056 -0.279*** -4.18 - 0.051 -0.198*** -4.86 -0.064 

Publıc Expendıtures    -0.160*** -2.61 -0.056 -0.166*** -2.76 -0.059 -0.155** -2.51 -0.054 

Tax Burden       -0.108** -2.58 -0.038 -0.101** -2.40 -0.035 

Tax Penalty          -0.160*** -3.62 -0.056 

Observations 1593   1589   1585   1583   

Prob(Chi-Square) .0000   .0000   .0000   .0000   

R Square 0.1824   0.1863   0.1904   0.1995   

Notes: Dependent variable: TAX EVASION on a four point scale. In the reference groups are MALE, EMPLOYEE, NOT MARRIED,        Significance levels: * 
0.05 < p < 0.10, ** 0.01< p < 0.05, *** p < 0.01, Marg.: Marginal effect 
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Table 2: Determinants of Tax Evasion Behavior – 2  

Ordered  probit 5   6   7   

Variables Coeff. z- Stat. Marg. Coeff. z-Stat. Marg. Coeff. z-Stat. Marg. 

Age 30-49 0.153 1.28 0.054 0.138 1.15 0.048 0.141 1.17 0.049 

Age 50-64 -0.010 -0.06 - 0.004 -0.029 -0.18 - 0.010 -0.022 -0.13 - 0.008 

Age 65+ 0.317 1.57 0.102 0.322 0.49 0.102 0.306 1.40 0.097 

Female -0.535*** -5.06 - 0.197 -0.511*** -4.77 - 0.187 -0.514*** -4.79 - 0.187 

Educatıon  0.062* 1.65 0.022 0.068* 0.80 0.024 0.065* 1.71 0.022 

Self Employed 0.067 0.59 0.023 0.026 0.23 0.009 0.027 0.24 0.009 

Marrıed 0.254** 2.27 0.091 0.258** 0.29 0.091 0.254** 2.26 0.089 

Income 0.001 0.01 0.000 0.003 0.06 0.001 -0.003 -0.07 - 0.001 

Tax Equıty -0.092*** -2.62 - 0.032 -0.084** -2.40 - 0.029 -0.085** -2.43 - 0.030 

Tax Morale -0.231*** -4.88 - 0.053 -0.296*** -4.53 - 0.055 -0.313*** -4.02 -0.056 

Publıc Expendıtures -0.148** -2.45 -0.052 -0.171*** -2.89 -0.059 -0.173*** -2.91 -0.060 

Tax Burden -0.072* -1.66 -0.025 -0.078* -1.81 -0.027 -0.078** -1.80 -0.027 

Tax Penalty -0.152** -3.38 -0.053 -0.171*** -3.82 -0.059 -0.162*** -3.64 -0.056 

Tax Rate -0.136** -2.84 -0.048 -0.130*** -2.69 -0.045 -0.121** -2.42 -0.042 

Other Taxpayers    0.154*** 3.54 0.053 0.164*** 3.71 0.057 

Tax Preparers       -0.089* -1.94 - 0.031 

Observations 1580   1578   1575   

Prob(Chi-Square) .0000   .0000   .0000   

R Square 0.2041   0.2114   0.2139   

Notes: Dependent variable: TAX EVASION on a four point scale. In the reference groups are MALE, EMPLOYEE, NOT MARRIED,    Significance levels: * 0.05 
< p < 0.10, ** 0.01< p < 0.05, *** p < 0.01, Marg.: Marginal effect
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BİLDİRİ NO 243: TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ İLE YAPILAN 
YAYINLARIN PROFİLİ 

Ramazan GÖKBUNAR257, A. Ayben ÇELİK258, Enis YAKUT259, Ebru SÜRÜCÜ260 

ÖZET 

Bibliyometri, matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanılarak (yazılı), bilimsel ve akademik 
literatürün sayısal olarak incelenmesidir. Günümüzde sayısı gittikçe artan uluslararası işbirliği ile 
üretilmiş çalışmalar çok başarılı sonuçlar ortaya koymakla birlikte; akademisyenlerin, kurumların ve 
ülkelerin üzerinde de baskı oluşturmaktadır. Özellikle en iyi bilimsel çalışmaların uluslararası işbirliği 
ile üretilmiş olması; kişilerin, kurumların ve ulusların bilimsel zenginliklerini, fikri mülkiyet ve 
araştırma yeteneği olarak koruma imkanlarına meydan okumaktadır. Uluslararası akademik 
işbirliklerinin artık bir lüksten ziyade bir zorunluluk haline geldiği ve dünyada üretilen dört bilimsel 
makaleden birinin uluslararası işbirliği ile yapıldığı göz önüne alındığında; bu işbirliklerinin ülkemiz 
literatüründe nasıl bir etki bıraktığı ve gerçekten atıf sayısı ve akademik görünürlük anlamında 
kurumlarımıza katkı yapıp yapmadığının incelenmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla, bu çalışmada 
Web of Science’ta indekslenen uluslararası işbirliği ile yapılan Türkiye adresli yayınların genel 
profilinin çıkarması ve bu yayınların daha fazla atıf alıp almadığının bibliyometrik analiz ile 
incelenmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Uluslararası İşbirliği, Web of Science 

 

ABSTRACT 

Bibliometrics is quantitative analysis of print-based scientific and academic literature using 
mathematical and statistical methods. While the increasing number of international collaborative 
studies have produced highly-qualified scientific improvements, they also increase the pressure on 
academics, institutions and nations. Since best science comes from international collaboration, it is 
harder for all stakeholders to be able to maintain their scientific wealth. Considering that international 
academic cooperation has become a necessity rather than a luxury, and that one of the four scientific 
articles produced in the world is made through international cooperation; It is important to see how 
these collaborations have an impact the Turkish literature and whether they really contribute to our 
institutions in terms of number of citations and academic visibility. Therefore, by employing 
bibliometric analysis, this study aims to profile the Turkish publications with international cooperation 
indexed in web of science and examine whether these publications are more cited. 

Keywords: Bibliometric Analysis, International Cooperation, Web of Science 

 

Giriş 

Bir terim olarak ilk defa 1960lı yıllarda Alan Pritchard (1969:348) tarafından “matematiksel ve 
istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve diğer iletişim ortamlarına uygulanması” olarak tanımlanmış olan 
bibliyometrik analiz, basılmış olan (yazılı) bilimsel ve akademik literatürün ölçülmesi, izlenmesi ve 
analiz edilmesi için kullanılan nicel metotlar kümesi olarak da tanımlanabilir (Roemer ve Borchardt, 
2015: 28). Bibliyometri, bir disiplinin kendi içindeki veya disiplinler arası mevcut tüm bilgiyi inceleyen 
bir araştırma alanıdır ve bibliyometri üzerine yazılmış birçok akademik yayın bulunmaktadır (Holden, 
Rosenberg ve Barker, 2005:2). Bibliyometrinin, tarım, fen bilimleri, kütüphane ve bilgi bilimleri, tıp, 
sosyal bilimler, sosyal hizmetler ve teknoloji gibi birçok alanda kullanıldığını da belirtmek mümkündür 
(Sellen, 1993). 

Bibliyometrik analiz ile yapılan çalışmalarda, bir alandaki verimli araştırmacıların ortaya çıkarılması, 
araştırmalar arasındaki etkileşimin belirlenmesi ve ülkeler/kurumlar arası karşılaştırma yapılması 
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mümkün olması sebebiyle, bibliyometrik analiz yöntemi araştırmacılar tarafından tercih edilmektedir 
(Al 2008: 19). Kütüphanecilerin en başından beri bibliyometrinin  yadsınamaz bir parçası olduğu bilinse 
de, özellikle 1990’lı yıllarda internetin kütüphanelerin bir parçası olması ile birlikte bibliyometri farklı 
bir boyuta taşınmıştır (Roemer ve Borchardt, 2015: 32).   

Bu çalışmanın amacı, web of science’ta indekslenen uluslararası işbirliği ile yapılan Türkiye adresli 
yayımların genel profilini çıkarmak ve bu yayınların daha fazla atıf alıp almadığının incelemektir. Bu 
amaçla web of science  indeksindeki mevcut yazın Incites veri tabanı aracılığıyla  bibliyometrik analiz 
yöntemi ile incelenmiştir.  

Uluslararası Araştırma İşbirliği 

Araştırma işbirliği; aynı veya farklı bölüm, üniversite, araştırma enstitüsü, endüstri ve/veya 
ülkelerdeki iki veya daha fazla akademisyen, personel ve/veya ekibin bir araya gelerek beraberce daha 
iyi bir çalışma ortaya koyacaklarını inandıkları ve tarafların tümünün ilgisini çeken ve tümüne fayda 
sağlayan çalışmalar yapmaları olarak tanımlanabilir (Kyvik ve Reymert, 2017: 951). Özellikle küçük 
ülkeler veya bilimsel üretkenliği düşük olan ülkeler için, daha deneyimli ülkelerle işbirliği, normal 
şartlarda yapılması mümkün olmayan çalışmaların yapılabilmesine imkan sağlaması açısından da 
önem arz etmektedir (Castillo ve Powell, 2018). Ayrıca, akademik işbirliği ile yapılan çalışmalar 
sonucunda, on-yirmi yıl içerisinde gelişmekte ülkelerin, gelişmiş ülke konumuna geldiğini ortaya 
koyan birçok örnek mevcuttur. Eğitim, yenilikçilik ve girişimcilik gibi konulara önem vererek Hong 
Kong, Japonya, Güney Kore, Çin ve Malezya gibi ülkelerin bir anda çok büyük bir gelişim gösterdiğini 
söylemek mümkündür (Sabah, vd., 2018: 2). Son otuz yıldaki makaleler incelendiğinde de en iyi bilimsel 
çalışmaların uluslararası işbirliği ile üretilmiş olduğu görülmektedir (Adams, 2013:1). Bu sebeplerle 
birçok kurumda ve üniversitelerde akademik işbirliklerine oldukça önem verilmekte ve bazı 
üniversiteler, akademik personel işe alım politikalarında “akademik işbirliğini artırma” potansiyeli olan 
adayları kendi kurumlarına çekmeyi amaçlamaktadırlar. Özellikle uluslararası işbirliği ile yazılmış olan 
makalelerin daha fazla atıf alması, kurum içerisindeki araştırma faaliyetlerine de olumlu anlamda 
etkilemesi ve üretkenliği artırması, kurumların akademik işbirliklerine verdiği değerin artmasına yol 
açmıştır (Celis ve Kim, 2018). 

Doğa Bilimlerinin uluslararasılaşması ile birlikte, insanların ve fikirlerin dolaşımı, bilgi üretimi ve 
araştırmaların fonlanması farklı bir boyut kazanmış; doğa bilimlerinin çoğunu küresel bilimler haline 
dönüştürmüştür (Mosbah-Natanson ve Gingras, 2014: 627). Örnek olarak, 608 üniversiteyi ve 113 ülkeyi 
temsil eden ve dünyadaki parçacık fizikçilerinin yarısı olan yaklaşık 10.000 ziyaretçi bilim adamı, 
araştırmaları için CERN'e gelmiştir (https://public-archive.web.cern.ch/public-
archive/en/About/Global-en.html/, Erişim: 16.11.2018). Bu sebeple akademik işbirliklerinin, 
bilimlerin gelişmesi açısından da adeta bir zorunluluk haline geldiğini söylemek mümkündür. Her ne 
kadar internetin, coğrafi ve fiziki sınırları ortadan kaldırması ile birlikte bu işbirlikleri kolaylaşmış olsa 
da, özellikle uluslararası düzeyde bilimsel ilişkilere ve yapıcı/olumlu uluslararası politik ilişkilere sahip 
olmak bu işbirliklerini oluşturabilmek için kaçınılmazdır (Hayati ve Didegah, 2010: 444). Son yıllarda 
akademik işbirlikleri ile iki veya daha fazla ülkedeki araştırmacının bir araya gelerek ortaya koydukları 
çalışmaların sayısındaki artışı da gözlemlemek mümkündür. Hemen hemen tüm alanlarda uluslararası 
işbirlikleri ile üretilmiş çalışmaların sayıları 1990lı yıllardan itibaren ulusal ortak çalışmalara göre çok 
daha fazla artmış ve bu çalışmalar çok daha fazla alıntılanmıştır (Guerrero, Olmeda, Gómez ve de Moya, 
Anegón, 2013: 392; Leydesdorff  ve  Wagner, 2008). Uluslararası akademik işbirliklerinin artık bir 
lüksten ziyade bir zorunluluk haline geldiği ve dünyada üretilen dört bilimsel makaleden birinin 
uluslararası işbirliği ile yapıldığı göz önüne alındığında (UNESCO, 2017); bu işbirliklerinin ülkemiz 
literatüründe nasıl bir etki bıraktığı ve gerçekten atıf sayısı ve akademik görünürlük anlamında 
kurumlarımıza katkı yapıp yapmadığının incelenmesi önem arz etmektedir. 

Uluslararası İşbirliği İle Yapılan Uluslararası Yayınlara İlişkin Bibliyometrik Analiz 

Bu bölümde, uluslararası atıf indeksleri (SCI-SSCI-A&HCI ve Thomson National Science Indicators, 
InCites) kullanılarak  uluslararası  işbirliğiyle yapılan yayınların  çeşitli açılardan sayısal görünümü  
genel olarak  incelenmiştir. 

https://home.cern/
https://home.cern/
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Tablo 1’de görüldüğü gibi, 1980-2017 döneminde yayın sayısı itibariyle yapılan sıralamada 23. sırada 
olan Türkiye adresli yayınlarda uluslararası işbirliğiyle yapılan yayın  oranı 18,19’dur. 

TABLO 1: 1980-2017 Döneminde Yapilan Yayinlarin Uluslararasi İşbirliği Oranlari 

 Sıra 
Yayın 
Sayısı 

Alınan 
Atıflar 

% Endüstri 
İşbirliği 

% Uluslar 
arası İşbirliği 

USA 1 17225348 
 

372,857,497 2.53 18.02 

UNITED KINGDOM 2 4455997 85931328 2.56 30.12 

CHINA MAINLAND 3 3856867 36823238 1.34 19.6 

ENGLAND 4 3820960 75157493 2.8 30.39 

GERMANY  5 3490928 66398986 3.12 35.39 

JAPAN 6 3119848 50289511 2.46 17.95 

FRANCE 7 2465803 47163092 3.34 37.39 

CANADA 8 2252773 44766697 2.06 32.95 

ITALY 9 1860892 31927228 2.36 34.8 

AUSTRALIA 10 1475715 26969973 1.43 34.75 

SPAIN 11 1347031 21551194 2.02 36.19 

INDIA 12 1317945 12465165 0.64 16.66 

NETHERLANDS 13 1129928 26858278 3.87 41.76 

SOUTH KOREA 14 974370 11596873 3.79 24.66 

RUSSIA 15 908848 7226889 0.72 27.95 

SWITZERLAND 16 808741 20997660 6.03 51.92 

BRAZIL 17 790400 8448499 1.11 28.56 

SWEDEN 18 773640 18720797 4.13 43.99 

POLAND 19 615218 6457685 1.13 30.84 

TAIWAN 20 602897 7465482 1.86 20.83 

BELGIUM 21 601828 12311648 4.68 48.41 

SCOTLAND 22 545651 11592757 2.3 31.71 

TURKEY 23 514181 4517523 1.15 18.19 

ISRAEL 24 483669 9999477 2.1 35.62 

USSR 25 483123 2103859 0.03 3.98 

Kaynak: https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/0/region//?t=1542548478116 
Includes Web of Science content indexed through 2018-08-31. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, 2013-2017 döneminde yayın sayısı itibariyle yapılan sıralamada 18. sırada 
olan Türkiye adresli yayınlarda uluslararası işbirliğiyle yapılan yayın  oranı 20.58’dir. 
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TABLO 2: 2013-2017 Döneminde Yapilan Yayinlarin Uluslararasi İşbirliği Oranlari 

 Sıra 
Yayın 
Sayısı 

Alınan 
Atıflar 

% Endüstri 
İşbirliği 

% Uluslar 
arası İşbirliği 

USA 1 3413284 23302054 3.09 30.29 

CHINA MAINLAND 2 1908079 11698121 1.59 21.92 

UNITED KINGDOM 3 991977 7180062 3.36 47.62 

ENGLAND 4 866619 6388853 3.58 47.64 

GERMANY (FED REP 
GER) 5 808098 6318245 4.48 49.25 

JAPAN 6 593177 3325843 3.03 27.19 

FRANCE 7 548961 4209743 4.94 53.75 

CANADA 8 514950 3825028 2.92 47.99 

ITALY 9 514743 3747075 2.93 45.16 

INDIA 10 479652 2194084 0.84 19.97 

AUSTRALIA 11 456224 3496661 1.91 48.22 

SPAIN 12 423738 3036058 2.66 46.91 

SOUTH KOREA 13 368581 2259930 3.95 27.46 

NETHERLANDS 14 292498 2723225 4.75 57.46 

BRAZIL 15 290403 1396209 1.31 33.43 

RUSSIA 16 252702 940504 0.96 30.31 

SWITZERLAND 17 218967 2228710 7.07 66.9 

TURKEY 18 202698 748087 1.54 20.58 

POLAND 19 191162 984772 1.49 32.68 

SWEDEN 20 190579 1697692 5.69 60.33 

TAIWAN 21 186930 1037018 2.13 27.36 

IRAN 22 181313 976818 0.18 23.49 

BELGIUM 23 162668 1426226 5.55 63.01 

DENMARK 24 130171 1248223 6.34 59.23 

SCOTLAND 25 121644 1082778 3.28 49.75 

Kaynak:https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/0/region//, 

Includes Web of Science content indexed through 2018-08-31. 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, 2017 yılında yayın sayısı itibariyle yapılan sıralamada 20. sırada olan Türkiye 
adresli yayınlarda uluslararası işbirliğiyle yapılan yayın  oranı 23,38’dir. 
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TABLO 3: 2017 Yilinda Yapilan Yayinlarin Uluslararasi İşbirliği Oranlari 

 Sıra 
Yayın 
Sayısı 

Alınan 
atıflar 

% Endüstri 
İşbirliği 

% Uluslar 
arası İşbirliği 

USA 1 689371 1219235 3.07 32.86 

CHINA MAINLAND 2 439065 885046 1.6 23.95 

UNITED KINGDOM 3 201090 408530 3.52 52.29 

ENGLAND 4 176475 365790 3.76 52.3 

GERMANY (FED REP 
GER) 5 163739 355994 4.54 52.12 

JAPAN 6 116624 186027 3.08 29.72 

FRANCE 7 108889 229805 4.89 57.63 

ITALY 8 104744 220715 2.76 48.39 

CANADA 9 104499 212998 3.04 51.49 

INDIA 10 103367 143804 0.72 21.86 

AUSTRALIA 11 95279 209297 1.95 53.27 

SPAIN 12 86334 172055 2.81 50.46 

SOUTH KOREA 13 75879 135388 3.92 28.88 

BRAZIL 14 62258 88790 1.37 36.73 

RUSSIA 15 61217 65314 0.84 29.84 

NETHERLANDS 16 58490 150970 4.85 61.45 

SWITZERLAND 17 46314 130320 7.27 70.22 

IRAN 18 41534 80132 0.17 25.56 

POLAND 19 40956 64411 1.26 34.87 

TURKEY 20 40296 43464 1.62 23.38 

SWEDEN 21 39930 96748 5.6 63.9 

TAIWAN 22 34260 53484 2.26 32.98 

BELGIUM 23 32765 82429 5.31 66.65 

DENMARK 24 27633 71411 0.52 62.7 

AUSTRIA 25 24736 55204 3.89 64.43 

Kaynak: https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/0/region// 

Tablo 4’de, 1980-2017 döneminde dünyada bilim dalları itibariyle  uluslararası işbirliğiyle yapılan yayın  
oranları yer almaktadır. Söz konusu dönemde, en çok  uluslararası işbirliğiyle yapılan yayınlar doğa 
bilimleri alanında olup, % 17,13’tür. 

  

https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/0/region//
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TABLO 4: 1980-2017 Döneminde  Dünyada Bilim Dallari İtibariyle Yayinlarin Uluslararasi İşbirliği 
Oranlari 

 

Yayın 
Sayısı 

Alınan 
Atıflar 

% Endüstri 
İşbirliği 

% Uluslararası 
İşbirliği 

Doğa Bilimleri 23526915 430,739,238 1.68 17.13 

Tıp ve Sağlık Bilimleri 18867126 294,191,372 1.65 12.14 

Mühendislik ve Teknolojik 
Bilimler 12367545 126,499,367 2.31 12.66 

Sosyal Bilimler 6180492 55151169 0.4 8.1 

Beşeri Bilimler 4899312 5082855 0.02 1.03 

Tarım Bilimi 2211893 25416588 0.77 12.39 

Kaynak: https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/0/subject//?t=1542568154234 

Tablo 5’de, 1980-2017 döneminde dünyada bilim dalları itibariyle  uluslararası işbirliğiyle yapılan yayın  
oranları yer almaktadır. Söz konusu dönemde, en çok  uluslararası işbirliğiyle yapılan yayınlar doğa 
bilimleri alanında olup,  bu oran % 24,77’dir. 

TABLO 5: 2013-2017 Döneminde Dünyada Bilim Dallari İtibariyle Yayinlarin Uluslararasi İşbirliği 
Oranlari 

 

Yayın 
Sayısı 

Alınan 
Atıflar 

% Endüstri 
İşbirliği 

% Uluslar arası 
İşbirliği 

Doğa Bilimleri 5297447 35359728 1.76 24.77 

Tıp ve Sağlık Bilimleri 4482335 22086448 1.87 18.19 

Mühendislik ve Teknolojik 
Bilimler 3383390 17116263 2.72 19.66 

Sosyal Bilimler 1479597 3960059 0.55 14.97 

Beşeri Bilimler 826427 366053 0.04 2.95 

Tarım Bilimi 450683 2053546 0.93 21.38 

Kaynak: https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/0/subject//?t=1542568154234 

Tablo 6’da, 2017 yılında  dünyada bilim dalları itibariyle  uluslararası işbirliğiyle yapılan yayın  oranları 
yer almaktadır. Söz konusu dönemde, en çok  uluslararası işbirliğiyle yapılan yayınlar doğa bilimleri 
alanında olup, % 26.34’tür.. 

TABLO 6: 2017 Yılında Dünyada Bilim Dallari İtibariyle Yayinlarin Uluslararasi İşbirliği Oranlari 

 

Yayın 
Sayısı 

Alınan 
Atıflar 

% Endüstri 
İşbirliği 

% Uluslar arası 
İşbirliği 

Doğa Bilimleri 1100597 2036579 1.7 26.34 

Tıp ve Sağlık Bilimleri 914311 1163844 1.85 19.41 

Mühendislik ve Teknolojik 
Bilimler 714824 1107116 2.55 21.65 

Sosyal Bilimler 292891 186696 0.56 16.86 

Beşeri Bilimler 157128 16326 0.04 3.45 

Tarım Bilimi 94203 112980 0.9 23.15 

Kaynak: https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/0/subject//?t=1542568154234 

Tablo 7’de, 1980-2017 döneminde Türkiye adresli yayınların  bilim dalları itibariyle  uluslararası 
işbirliğiyle yapılan yayın  oranları yer almaktadır. Söz konusu dönemde, en çok  uluslararası işbirliğiyle 
yapılan yayınlar doğa bilimleri alanında olup, % 26.71’dir. 

  

https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/0/subject//?t=1542568154234
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TABLO 7: 1980-2017 Döneminde Bilim Dallari İtibariyle Türkiye Adresli  Yayinlarin Uluslararasi 
İşbirliği Oranlari 

 

Yayın 
Sayıları 

Alınan 
Atıflar 

% Endüstri 
İşbirliği 

% Uluslar arası 
İşbirliği 

Tıp ve Sağlık Bilimleri 227666 1727046 0.78 11.93 

Doğa Bilimleri 185659 2107418 1.22 26.71 

Mühendislik ve Teknolojik 
Bilimler 128851 1403424 2.32 21.24 

Sosyal Bilimler 38600 233301 0.99 19.87 

Tarım Bilimi 31669 297421 0.66 16.06 

Beşeri Bilimler 7480 12682 0.09 9.43 

Kaynak: https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/0/subject// 

Tablo 8’de, 2013-2017 döneminde Türkiye adresli yayınların bilim dalları itibariyle  uluslararası 
işbirliğiyle yapılan yayın  oranları yer almaktadır. Söz konusu dönemde, en çok  uluslararası işbirliğiyle 
yapılan yayınlar doğa bilimleri alanında olup, % 30,31’dir. 

TABLO 8: 2013-2017 DÖNEMİNDE BİLİM DALLARI İTİBARİYLE TÜRKİYE ADRESLİ  YAYINLARIN 
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ORANLARI 

 

Yayın 
Sayıları 

Alınan 
Atıflar 

% Endüstri 
İşbirliği 

% Uluslar arası 
İşbirliği 

Tıp ve Sağlık Bilimleri 86799 265985 0.97 13.4 

Doğa Bilimleri 71495 364905 1.59 30.31 

Mühendislik ve Teknolojik 
Bilimler 52814 234586 3.26 24.08 

Sosyal Bilimler 17984 35187 1.21 20.99 

Tarım Bilimi 10071 36275 0.83 20.23 

Beşeri Bilimler 3413 2202 0.03 11.37 
    

Kaynak: https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/0/subject// 

Tablo 9’da, 2017 yılında  Türkiye adresli yayınların bilim dalları itibariyle  uluslararası işbirliğiyle 
yapılan yayın  oranları yer almaktadır. Söz konusu dönemde, en çok  uluslararası işbirliğiyle yapılan 
yayınlar doğa bilimleri alanında olup, % 31,1’dir. 

TABLO 9: 2017 Yılında Bilim Dallari İtibariyle Türiye Adresli  Yayinlarin Uluslararasi İşbirliği Oranlari 

 

Yayın 
Sayıları 

Alınan 
Atıflar 

% Endüstri 
İşbirliği 

% Uluslararası 
İşbirliği 

Doğa Bilimleri 15719 22099 1.7 31.1 

Tıp ve Sağlık Bilim. 15701 14236 1.06 16.64 

Mühendislik ve Teknolojik 
Bilimler 11693 15033 3.23 25.92 

Sosyal Bilimler 3199 1739 1.19 24.38 

Tarım Bilimi 2118 2003 0.52 21.06 

Beşeri Bilimler 653 86 0 12.4 

Kaynak: https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/0/subject// 

 

 

 

 

https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/0/subject//
https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/0/subject//
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Sonuç 

Günümüzde  uluslararası işbirliğiyle yabancı araştırmacılarla  yapılan yayınların oranı (% Uluslarası  
İşbirlikleri) önem kazanmaktadır. Yayınlarda uluslarası işbirlikleri artıkça, alınan atıflar da işbirliği 
yapılmadan yapılan yayınlara gore, daha yüksek oranda  artmaktadır. Özellikle dünya çapında 
üniversite sıralamalarında bu oranlara da dikkat edilmektedir. 

 Türkiye’deki yayınların kalitesi ve bu  yayınlara uluslararası  atıflarının artırılması  önemli  bir 
konudur. Türkiye adresli yayınların yüksek  etki faktörlü dergilerde, uluslararsı işbirlikleri artırılarak 
yayınlanması konusunda desteklr artırılmalıdır. 
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BİLDİRİ NO 244: CORPORATE DYNAMICS OF TURKEY'S ECONOMIC 
BLOCKS AND FACILITIES COMPLIANCE WITH TERMS OF 

GLOBALIZATION 
Hakkı ÇİFTÇİ261 

Abstract 

Economic process starting with the primitive political economy without the purpose of wealth accumulation and 
wealth, manifested in the form of economic, political and cultural actors, tribes and clans, gathering and hunting, 
and livelihood economics, in the form of primitive beliefs, values, assumptions, impressions, religions and magic; 
The first wave of globalization is the traditional political economy, known as the land of great religions, empires 
and conquests, the accumulation of wealth driven by past practices and traditions; Pre-Modern Political Economy, 
collective mind, objectivism, positivist validation method, mechanical technology and mass production, capitalism 
and market economy, which can be called the second wave of globalization based on Renaissance and discoveries, 
colonialism, precious metals, primitive nation-states and the economy of change, in social classes The third 
globalization, which sees the sources of wealth of nations as the material production factors, as well as physico-
political land, classical economists: the physical capital stock and the modern political economy, in which liberal 
Marxist views take place. the role of modern ideologies and multinational corporations in the construction of the 
new world order m A wave converter is equipped with revolution speed, flexibility and the evolution of 
convenience, while others. The aim of this study is to determine the characteristics of globalization and political 
economy in world. 

Keywords: Globalization, Enformatic Technologies,  Waves of Globalization and Political Economy Effects 

Jel Codes: P26,P48,f5 

 

TÜRKİYENİN EKONOMİK BLOKLAR VE GLOBALLEŞME AÇISINDAN UYUM 
İMKANLARININ KURUMSAL DİNAMİĞİ 

 

1. Giriş 

Hız esneklik ve pratikliğin yer aldığı değişim ve dönüşüm, insanlar ve toplulukları yakınlaştırmıştır. 
Dışa açılma ile birlikte daha etkin, akılcı ve verimli bir idarî yapılanma arayıışı,hukukun üstünlüğü, 
açıklık, saydamlık, sorumluluk, hesap verebilirlik, güvenilirlik ve tutarlılık kavramları ön plana 
çıkmıştır.  Dış ticaret üzerindeki engellerin azaltılması sonucu hızla gelişen uluslararası ticaret, giderek 
serbestleşen setmaye hareketleri, üretimde lilkeler arası işbölümü ve bu yüzden ekonomiler arası 
bağımlılığın artması, yeni dönemin karakteristikleri arasındadır(Alesına, A. D. And L. Rodrıck (1994). 
Böylece dünyanın yeni servet yaratma sisteminin ismi de değişerek globalizasyon veya küreselleşme 
adıyla anılmaya başlanmıştır. Bilgi toplumunun ön planda tutulduğu enformatik yetkinlikler ve 
birlikteliğin gücü doğmuştur( Dura, C.1990). 

İlkel inançlar, değerler, varsayımlar, izlenimler,  dinler ve büyü şeklinde ekonomik, siyasi ve kültürel 
aktörlerinin kabile ve klanlardan oluşan, toplayıcılık ve avcılık ile Geçim Ekonomisi şeklinde tezahür 
eden servet birikimi ve zenginlik amacı bulunmayan ilkel politik ekonomiyle başlayan ekonomik süreç; 
birinci küreselleşme dalgası diye ifade edebileceğimiz büyük dinler, imparatorluklar ve fetihler, geçmiş 
uygulama ve geleneklerin yönlendirdiği servet birikimi ve zenginliğin kaynağı toprak olarak bilinen 
geleneksel politik ekonomi; rönesans ve keşiflerin, sömürgeciliğin ve kıymetli madenlerin, ilkel ulus 
devletlerin ve değişim ekonomisinin temellendirdiği ikinci küreselleşme dalgası diye 
adlandırabileceğimiz pre-modern politik ekonomi, kollektif akıl, objektivizm, pozitivist doğrulamacı 
yöntem, mekanik teknoloji ve kitle üretimi, kapitalizm ve piyasa ekonomisi, sosyal sınıflar halinde 
üçüncü küreselleşme modern ulus devletler bilinci içerisinde ulusların zenginlik kaynağını maddi 
üretim faktörleri olarak gören bunun yanısıra fizyokratiktoprak, klasik iktisatçılar: fiziksel sermaye 
stoku ve liberal marksist görüşlerin yeraldığı modern politik ekonominin yer aldığı evre  bireysel akılın, 
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pozitivist düşüncenin, enformatik çığrın açıldığı elektronik enformasyon, iletişim ve bilişim teknolojisi 
modern ideolojilerin ve çok uluslu şirketlerin yeni dünya düzeni kurgulamada oynadıkları roller post 
modern politik ekonomiyi hem de dördüncü küreselleşme dalgasını diğerlerinde evrim iken devrime 
dönüştürücü hız esneklik ve pratiklikle donatılmıştır(Erkan, H.1998). 

Küreselleşmenin Dördüncü Dalgasını yaşadığımız anda ise Nano teknoloji, biyo teknoloji, fibrit 
tohumlama, gen mühendisliği, casus uçaklar, kök hücreleri, organik tarım, sibernetik alan, rüzgar 
enerjileri, termal enerjiler, güneş enerjileri ve kaya gazı gibi yenilenebilir enerji kaynakları, ve temel 
bilimlerdeki yeni gelişmeler uygulamalı araştırmaların önünü açmakta ve yeni bilgi eko-endüstriyel 
parklar, teknoparklar,uzay ve havacılık teknolojisi , ofis makinaları, bilgisayarlar, ilaç ve kimya sanayi, 
robotik aksamlar, ileri gemi inşa malzemleri, yeni malzeme teknolojisi, nükleer teknoloji, 
bilişim(bilgisayar, mikroelektronik, telekomünikasyon teknolojilerinin bir birleşimi), İleri teknoloji 
malzemeleri, gibi yüksek teknolojiye sahip endüstriler  ise gelişmiş ülkeleri hegemonik devlet olma 
yolunda söz sahibi kılabilmektedirler (Bresser, P., L. Carlos, J. M. Maravall and A. Przeworskı (1993). 
Süreç hem sistematize olarak hem de organize edilmiş bilgiler manzumesi şeklinde bilimsel bilgi ve 
veriye dayalı teknolojik kapasite  artırıp, yayıp, emerek ve  hızlandırarak  etkinliği 
arttırmaktadır(Carisson, B. ve S.Jacobson(1993). Bunun yanı sıra genel kabul gören yeni global yönetim 
anlayışının  beş temel boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; kalite, strateji, 
sinerji, insan ve bilgi’dir. bireysel zeka, subjektivizm, pozitivist imputer metodu, elektronik bilgi, 
iletişim ve bilgi teknolojileri modern ideolojiler ve modern güç formlarının postmodern politik 
ekonomisine kadar, ulus devletleri zayıflatan çok uluslu şirketlerin ekonomik politikaları ve yeni dünya 
düzenine giden büyük değişiklikler gösterdi (WEF,2016), Morris, Ian(2012). 

 Bütün bu evrilmeler, dönüşüm ve gelişimler hep öncekilerden devralınan bir ötesindeki ileri yolu bulan 
ve daha nice ötelere gidebilmeyi ve yeni teknolojik gelişimlerin etkisiyle başlayan globalizasyonun tam 
anlamıyla yerine oturabilmesi ise. delokalizasyon olgusunun gerçekleştirilmesine bağlı bulunmaktadır. 
Bunun için de. yapısal ayarlamaların hızla tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca, yeni paylaşım 
sisteminde gerek üretim, gerekse hizmet dokularının bir kısmını, gelişmekte olan ekonomilere 
aktarmaları da büyük önem taşımaktadır. Çünkü, delokalizasyonun anlamı budur Uluslararasılaşma 
yolunda yönetişimin çoğulcu ve katılımcı demokrasi modeli  olarak ulusal, uluslararası ve ulusüstü 
örgütlerin sisteme dâhil edilmesi  denetim-yönetimin organları olarak fonksiyonelleşmeyi, karşılıklı bağ 
ve bağımlılığın hızla artış gösterdiği  bir dönemde dışa açılmayı yararlı hale getirebilmek için  ülkelerin 
bazı yönetişim  göstergeleri  ilişkileri kurmada temel  teşkil edebilmektedir. Bu süreç de çalışkan 
insanlardan oluşan toplumlar tarih  boyunca  başarıya  ulaşmış,  medeniyetler kurmuşlardır. Bilim,  
teknoloji,  güzel  sanatlar alanındaki başarılara da insanların özverili çabaları sonucu ulaşılmıştır Teknik 
bilgiler bütünü olarak tarfi bulan teknolojiyi doğuran bilim, daha çok doğurduğu teknolojiyle  
yaşamımızın her evresinde; bazen köklü, bazen jenerik; bazen de artımsal olarak  girdileri çıktılara 
dönüştüren süreçleri , yararlılık ölçütünde yeni ürünler geliştirerek ,  pratik sorunların çözümüne 
yönelik teknik bilgiler, icat ve buluşlarla karşımıza çıkan teknoloji  belirleyici olmaktadır(Harari, Y. 
Noah; Hom Deus(2016) 

2.Yeni Dünya Düzeninde Küreselleşme ve Bloklaşma 

Yeni dünya düzenini teorileri bu lokal, glokal, global, ve delokal birliktelikleri son dönemde; Kuşatma 
Teorisi, Yeni Domino Taşları Teorisi, Tarihin Sonu Teorisi, Medeniyetler Çatışması Teorisi, 
Medeniyetler Bütünleşmesi Teorisi, Büyük Satranç Tahtası Teorisi, Eksen Ülkeler Hakimiyet Teorisi, 
Entrika Çemberi Teorisi, İşleyen Merkez Ve Boşluk Teorisi, Uzay Hakimiyet Teorisi, Avrasyacılık 
Teorisi, Orta (Ara) Bölge Teorisi ve Merkezi Türk Hakimiyet Teorisi ile de öngörebilmektedirler.  Özet 
olarak bu teoriler ve geçmiş deneyimler; Küreselleşme-Ulus devlet kavramlarına  yeni-ekonomik 
anlamlar yüklenecek; Kent ekonomisi /ekonomi-sanayi bölgeleri) belirleyici rol üstlenecektir. Komşu 
mücavir alanlarla olan ilişkiler, merkezi ilişkinin belki de önüne geçecek. Hemşehrilik kavramı yerini, 
tüketim alanlarına ilişkisine bırakabilecektir. Bütün bu tematik öğeler çerçevesinde dünyadaki 
gelişmeleri değerlendirmek;yeni vizyonlar ortaya koymak, yeni ilişkiler sağlamak ve başka dünyaları 
keşfetmek ve pazar genişletmek gerekliliğini ortaya koymaktadır(Bresser, P., L. Carlos, J. M. Maravall 
and A. Przeworskı (1993).   
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Bu genişlemeler sadece Avrupa ve ABD, Rusya merkezli ekonomik yenilikler ve gelişmeler değil 
Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezyadaki ekonomik politikalarda dünyadaki ekonomik dönüşümlerde 
başat rolü oynayacaktır. Hegamon gücü kaybetme sendromuyla ABD ve AB ise bu gelişmelerin 
farkındalığıyla  artık kendi büyüme hızının öneminden çok başkalarının büyümeme-yavaşlama 
trendinin daha önemli olduğu fark edilmiştir. Dünyanın ağırlık merkezi doğuya kayıyor. 
Uzakdoğu’dan esen sert rüzgarlar eşliğinde dünya yeni bir düzleme oturuyor.  

Küreselleşme kavramı ile ülkeler; ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel potansiyellerini daha etkin 
değerlendirme yönünde yeni arayışlar içerisine girmişlerdir(Morin, Edgar(1987). Bu bağlamda, 
kentlerin küreselleşme süreciyle bağlantılı olarak ülke ekonomisindeki geleneksel rollerini yeniden 
gözden geçirmeleri gereksinimi daha belirgin hale gelmeye başlamıştır. Bu kapsamda kentlerin ülke 
ekonomileri içinde yeni roller üstlenmeleri zorunluluğu da ortaya çıkmaya başlamıştır(Carisson, B. ve 
S.Jacobson(1993). 

Dünyadaki iktisadi ve politik gelişmeler, önümüzdeki 10-15 yıllık perspektifte ABD’nin politik ve 
iktisadi alandaki başat rolünü Çin’e devredeceğini, Hindistan ve Rusya’nın da Avrupa Birliği’nin etki 
gücüne erişeceğini açıkça gösteriyor İki kutuplu dünya düzeninden tek kutuplu dünya düzenine 
giderken;çok kutuplu ya da iki kutuplu dünya düzeni ve buna etki edecek güç merkezleri-ülkelerdeki 
ekonomik gelişmelerde en göze çarpan dönem 1950-1990 yılları arasında iki kutuplu dünyanın 
bulunması, Soğuk savaş dönemi - gerginliğe dayalı caydırıcı denge stratejisinin uygulanması, 1990-2015 
yılına kadar hegamon - biçimlendirici devlet olarak ABD’nin tartışmasız üstünlüğü öngörülebilmesi, 
2015’ten sonra görünürde iki merkezli bir denge stratejisi ABD-Çin (uzlaştırıcı-dengeleyici işlev 
üstlenen güç merkezleri/Latin Amerika-AB-Japonya-Rusya (Avrasya vizyonu-İmparatorluk planları)-
Hindistan), Küresel ekonomi-sosyal liberalizm - uygar denge stratejisi (2015-2050 Süreci) ve  Ülkeler 
için sadece ayakta kalmak değil-güçlenebilmek / relatif olarak güçlenebilmek önemli olacağı bir dönem, 
yıkılma-parçalanma endişesi ülkeleri yalnız yaşamaktan daha fazla korkmaya yöneltecek ve birlikler-
yeni ittifaklar daha çok önem kazanmaya başlayacak(Harari, Y. Noah(2015).  Ulus devlet yapısını 
koruma güdüsü, birliklerle yaşama talebini de teşvik edecek.(Sovyetler Birliği/ Yugoslavya/ 
Çekoslovakya/Irak tecrübesi)(Cohen, B., (2008). Küreselci eğilimlerin yerini yeni ulus devlet bilincine 
bırakacağı, Uluslar arası örgütler-kurumsal yapılar daha fazla önem kazanacağı ve ülkelerin 
yönetiminde belirleyici roller üstlenecekleri(Harari, Y. Noah; Hom Deus(2016); Küresel şirketlerle 
ekonomik olarak, medya aracılığı ile kitlesel dönüşümler gerçekleştirilerek, sivil toplum kuruluşları 
aracılığı ile, toplum mühendisliği yapılarak gerçekleştirileceği öngörülmektedir(Ferguson, Niall(2012). 
Ekonomik ilişkilerin uluslar arası boyutu artacak. Siyasal  ilişkilerin ekonomik ilişkileri bozmaması için 
özen gösterilecek. Ancak ekonomik ilişkilerin boyutu ne olursa olsun, siyasal alanın üstünlüğü 
tartışılmaz olacak. Ve artık günümüzde anlaşılan olgu bir uluslar topluluğundan diğer uluslar 
topluluğuna yapılan kaynak aktarımıyla birilerinin sosyal refahı için diğerlerinin sosyal sefaletine 
dayanan paylaşım sistemleri sonunda tıkanmaktadır(Hatzichronoglou, T. (1997). Bu durum hem dünya 
barışını tehdit etmekte hem de günümüzde yaşanan globalizasyonun fonksiyonu olan delokalleşmenin 
hatalı gerçekleşmesine sebep olmaktadır(Ferguson, Wade(1994).  

3. Türkiyenin Küreselleşme ve Bloklaşma Eklemlenmesi 

Entrika Çemberi Hakimiyet Teorisi’ne göre Türkiye’ye ne yapılmalıdır? Marrs diyor ki; Türkiye’nin 
coğrafyası; insanları, dini ve potansiyeli, her zaman patlamaya hazır bir bomba görünümü veren 
çalkantılı Ortadoğu’nun coğrafyasında Türkiye’siz bir istikrar ve güvenliğin mümkün olmadığı 
görüşünü pekiştirir nitelikte. “İlluminati’nin karanlık beyinleri, Türk milletinin anahtarını ele 
geçirebilirlerse, sadist ve açgözlü hedeflerine ulaşma yolunda uzun bir mesafe katetmiş olacaklar. 
Tamamen kontrolleri altına alamadıkları bir Türkiye, bu misyonlarını imkansız hale getirmese bile, 
şüphesiz ki, bir hayli zorlaştıracaktır.  

Bundan dolayı, önümüzdeki günlerde, bu karanlık karakterlerin, Türkiye’yi de etkileri altına alabilmek 
için daha fazla gayret göstereceklerini tahmin edebiliriz.  Çünkü, Türkiye’nin de fethedilmesi 
gerektiğine inanıyorlar. Mümkünse sinsi komplolarla, ekonomik yıkımlarla ya da gerekirse kaba güç 
kullanarak, ülkelerin işgalleri yeni sömürü düzenleri ile olacak, küresel şirketlerle ekonomik olarak, 
medya aracılığı ile kitlesel dönüşümler gerçekleştirilerek,sivil toplum kuruluşları aracılığı ile, toplum 
mühendisliği yapılarak gerçekleştirilecek.toprakların işgaline gerek kalmadan, yeni sömürü düzenleri 
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oluşturulacak. Türkiye olağanüstü zamanları fazla olan, gündemi çok hızlı değişen ülkelerden biri. 
Değişik güçler Türkiye’yi kutuplaştırıyor. Darda kalan herkese kucak açmış olan bu vatan, acımasızca 
hırpalanıyor. Bin yıllık kardeşlik dinamitleniyor. İnsanlığa örnek olacak vasıfları olan bu millet, gereksiz 
tartışmalarla güç kaybediyor. Gündelik hayatın vaveylası içerisinde insanlar telef ediliyor. Sağduyunun 
sesi bir cangıl içerisinde boğuluyor. Fetret duygularını yükleniyoruz adeta. Akıl ve vicdan inatlaşma ve 
cepheleşmenin önüne geçemiyor.  

Türkiye bölgesel bir güçtür,Türkiye süper güç olabilir;bunun için;Türkiye’ye içeriden 
bakmak,Türkiye’ye dünyadan bakmak,dünya’ya Türkiye’den bakmak dünya’ya dünyanın her 
yerinden bakmak zorundayız, kendi tarihimizi iyi bilmeliyiz ve dünya tarihini iyi bilmeliyiz. 
komşularımızın ve güç merkezi olan ülkelerin vizyonlarını-gerçek niyetlerini iyi bilmeliyiz. iddialar 
ortaya koymalı, diplomasi ve siyaset dersleri almalıyız, kartları görmeliyiz. 

Cumhuriyet’ten bu yana, aşağı yukarı bütün farklı görüşlerin, bir siyasi iktidar veya iktidar ortağı 
olarak daha realistik bir çizgiye çekildiklerini ve toplumun tümünü kucaklayacak bir demokrasi 
anlayışını içselleştirme noktasına yaklaştıklarını söyleyebiliriz. Artık enerjisini daha fazla ekonomiye, 
eğitime, dış dünyayla ekonomik ilişkilere harcayacak noktaya eriştiğini belirtebiliriz. Savunma gücünü 
yerli girişimlerle bir noktaya eriştirmiş, dünyayla yarışabilecek girişimcisini ve profesyonellerini 
arttırmış bir ülkedir. Bütün bunlar Türkiye’nin platformunu yükseltirken, periferisindeki ülkeleri de 
cezbeden ve onların da medeniyet havuzuna katkı koymalarını teşvik edebilecek bir konumdadır. 
Tamamen düz bir çizgide olmasa bile, Türkiye’nin yükseldiğini, coğrafi hinterlandının buna katkı 
sağladığını ve geleceğin büyük güçlerinden biri olmaya aday olduğunu belirtiyor(Friedman, 2015). Bu 
açıdan değerlendirildiğinde Türkiye kaynayan suyun yukarı doğru burgaçlanmasını ifade eden 
“Benard Sarmalı” dönemindedir. Hem kendi kendini örgütleyen hem de kendi kendini ayarlayabilen 
bu sarmal, eski biçimlerin ve sentezlerin parçalanışı sırasında, yeni biçimler ve sentezler 
üretir(Tekeoğlu,2017). 

Sonuçlar ve Öneriler  

Bilim ve teknoloji stratejisi ile ilgili olarak, gerek hazırlık aşamasında, gerekse uygulama aşamasında; 
kapsamlı bir bilim ve teknoloji politikasının hazırlanması, güçlü bir teknoloji vizyonunun, misyon ve 
aksiyomunun bulunduğu  ve bunun için devletin gerekli hukuki ve idari tedbirleri alması, hukuka 
uygun rekabet ortamının sağlanması açısından regüle edici hazırlıkların yapılması,  üniversite ve 
endüstri işbirliğinin sağlayıcı düzenlemelerin yapılması, uzun vadeli hedeflerin seçilmesi ve uzun süre 
desteklenmesi ve bu maksatlı, politik irade ve kararlılıkla birlikte kurulacak bilim ve teknoloji 
politikalarının periyodik olarak performansının değerlendirilmesi ve güncelleştirilmesi amaçlı 
misyon(mission-orriented) ve yayılım(diffusion-oriented) odaklı politikaların tespit edilmesi 
gerekmektedir.  

Düzgün işleyen, hız esneklik ve pratiklik açısından kolayca erişilebilen, hacim ekonomilerinin ötesinde 
teknik bilgi ve uygulaması kolay olan, sermaye, teknoloji ve bilgiyle yoğrulan katma değeri yüksek bilgi 
tabanlı ürünlerin iktisadi kalkınmayı hızlandıracağı, bireylerin refahını arttıracağı, çevre dostu olup 
sürdürülebilir bir kalkınmaya hizmet eden yeşil ve kapsayıcı bir büyümeyi esas alan bilim, sanayi, 
kalkınma ve teknoloji stratejileri her alana yayılmalı ve yerleştirilmelidir(Hatzichronoglou, T. (1997). 

Bununla birlikte, Türkiye küresellşme sürecine ve birliklere dahil olma idealini öncellikli olarak; 
ekonomik büyümenin,   sürdürülebilir ekonomik performansın güç kaynağını, uygun yatırım 
iklimlerinin oluşturulması nı, ekonomilerin performansını, hukuka uygun etik ve dürüst rekabetin 
çerçevesini, ulusal ve  uluslar arası rekabet gücünün arttırılmasını(Harari, Y. Noah; Hom Deus(2016), 
katılımcılıkla tabandan tavana, yerelden küresele paydaş menfaatlerini dengelemenin ve gözetmenin 
temel aracını oluşturarak kararlardaki risk ve belirsizliğin giderilmesi, kaynakların etkin ve verimli 
kullanımı  için  yönetişim ilkeleri  büyük önem arz etmeye başlamıştır(Alesına, A. D. And L. Rodrıck 
(1994). Uluslarüstü, Uluslararası, ulusal, bölgesel rekabet gücünü arttırmada, yenilikçilik, bilgi 
üretmede, buluş, patent, marka oluşturmada, sektörel verimliliği arttırmada, yüksek nitelikli katma 
değerli ürünler geliştirmede, Teknoloji Parkı (Technology Park/Teknopark), Teknokent 
(Teknopolis/Teknopol), Bilim Parkı (Science Park), Araştırma Parkı (Research Park), Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri (Technology Development Zone), Teknoloji Geliştirme Merkezi (Technology 
Development Center), Teknoloji Koridoru (Technology Corridor), Yenilik Merkezi (Innovation Center) 
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olarak adlandırılan teknoparklar bir ülkenin teknoloji üretiminde, “İleri teknoloji”, “AR-GE”, 
“inovasyon”, “rekabet”, “girişimcilik” teknolojiyi absorbe edip yaymasında çok önemli bir role sahip 
olmalıdır(Fagerberg,J.(1997). Bizim inancımıza göre, 21. Yüzyılda tam olmasa bile, 22.yüzyılda dünya 
hakimiyeti, bu coğrafyaya geçecektir. Dünyanın ve Türkiye’nin mevcut ve muhtemel koşullarını iyi 
değerlendirmeliyiz. Değişen iktidarlarla değişmeyecek bir Türkiye ideali/Türkiye vizyonu ortaya 
koymalıyız. Bunu planlı bir şekilde uygulamalı ve nesilden nesile taşımalıyız. Siyaset adamlarını-
yöneticileri ve halkı bu sürece/geleceğe hazırlamalıyız. 

Dünya yeni bir boyuta girmiştir. Eski şablonlarınızla dünyayı değerlendirmekten vazgeçmeliyiz. 
Tarihlerimizle yüzleşmeliyiz. Neleri neden kaçırdığımızı objektif olarak sorgulamalıyız. Geçmişte 
insanlığa sunduğumuz aktarımlarla sürekli övünmekten vazgeçmeliyiz. Aslolan insan ve insanlıktır 
şiarından vazgeçmemeliyiz. İnsanı ve insanlığı bütün zaaflarına rağmen yüceltme ülküsünden 
cayılmamalıdır. Her alanda kurumsallaşmaya özel önem vermeli, bu alanda çağdaş düzenlemeleri 
örnek almalıyız. İnsani değerleri pekiştiren kültür ve sanat faaliyetlerine özel teşvikler sağlamalıyız. 

Tarihsel mirasın ve jeopolitiğin bize yüklediği sorumluluğun farkında olarak, hep uyanık kalmanın 
gereğini bir devlet politikası olarak benimsemeli, buna göre stratejiler geliştirmeliyiz. Bilgisayar, 
biyoloji, biyoteknoloji ve genetik eğitimine özel önem vererek teşvikler sağlamalıyız. 19.yüzyılda 
ıskaladığımız sanayi devrimindeki hatayı, 21. yüzyıl teknolojileri alanında tekrarlamamak için azami 
bilinç ve çabayı ortaya koyacak devlet politikalarına özel önem verilmek zorunludur. Zira bu uygarlığın 
tüm insanları şerefli bir varlık olarak gören temiz bir geçmiş sicili vardır. Bu yüzden de geleceğin barış 
ve mutluluğu için elzem olan bu uygarlığın yeniden yükselmesi, ancak bizlerin çabasıyla mümkün 
olabilecektir(Tekeoğlu, 2017). 
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BİLDİRİ NO 245: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE 
BİNALARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ 

Şeref TOPLU262; Doç. Dr. Hakan ARSLAN263 

Özet 

 Bu araştırmanın amacı Inşaat sektöründe ve binalarda sürdürülebilirlik kavramının rolünün 
incelenmesi ve bu doğrultuda sürdürülebilir yapım kriterlerinin belirlenmesidir.  Bu bağlamda 
binaların yeniden işlevlendirilme gerekliliklerinin arka planı incelenmiştir.Çalışma kapsamında 
Türkiye örneğinde işlevsel dönüşümünü tamamamlamış olan Defterdar Feshane-i Amire ve Ankara 
Yükseliş Koleji örnekleri tüm dönüşüm aşamaları ele alınarak incelenmiştir. Sonuç olarak  binaların 
yeniden işlevlendirilme sürecinde mekansal kurgularını etkileyen faktörler ortaya konulmuş ve 
sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilirlik, Yeniden İşlevlendirme, İnşaat Sektörü. 

Jel Kodları  : L8. 

 

1. Giriş  

İnsanoğlu, var olduğu günden beri doğası gereği yaşamın devamlılığını amaçlarken, hayatta kalma, 
beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçları için doğayla mücadele halindedir. Zamanın sürekliliği 
içerisinde, toplumlarda görülen değişim, insanların ihtiyaçlarını değiştirirken, ait oldukları zamana ve 
bağlama göre şekillenen mekanları, dolayısıyla yapıları da değiştirmektedir. Günümüzde yaşadığımız 
gelişim ve değişimin ivmesinin sürekli artması, gelecekten daha fazla şey beklememize neden olurken, 
öngörülerimiz hakkındaki netlik giderek azalmaktadır. Toplumlar değiştikçe yeni gereksinmeler 
doğmakta bu gereksinmelere uygun yeni yapılar üretilmektedir. Tamamen ihtiyaç programına göre 
şekillenen yapılarda dahi, değişimin hızıyla, kısa bir zaman sonra daha karmaşık, yada teknolojinin 
katkısıyla daha basit mekansal gereksinmeler ortaya çıkmaktadır. Bu durum mevcut yapıyı kullanım 
biçimini etkilemekte, bunun sonucu olarak da yapı ile ilgili tüm mimari ve mühendislik disiplinlerini 
zorlamaktadır. İhtiyaca cevap veremeyen yada özgün işlevini günümüze kadar sürdüremeyen yapılar, 
yapısal ömürlerini tamamlamadan yıkılarak, yerine yeni bir yapı yapılması sonucu kaybedilmektedir. 

Orijinal işlevini kaybeden yapılar, işlevlerini kaybetseler de yapısal özelliklerini korumakta, dolayısıyla 
yeniden işlevlendirmeye uygun olmaktadırlar.Yeni yapıların yapılması ile birlikte, işlevsel olarak 
eskimiş yapıların yeni işlevler yüklenerek kullanılması ise alternatif bir yapı üretim tekniği olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu üretim tekniği, yeni ihtiyaçlara göre şekillenen mekansal program ile mevcut 
yapının mekansal ve yapısal özelliklerinin örtüşmesine bağlı olarak şekillenmektedir. Yeniden 
işlevlendirme, bu tür yapıların günümüzde de kullanılabilmesine imkan vermekte, bunun sonucu 
olarak da, yapıların zaman içinde dondurulmadan yaşamasını, çevresiyle etkileşim halinde olmasını 
sağlamaktadır. 

2. İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik, sözlük anlamıyla, “bir kaynağın, tüketilmemek, bitirilmemek ve sonsuza kadar yok 
edilmemek üzere işlenme ve/veya kullanılma yöntemi ” dir. 

      Bu anlamda, sürdürülebilirlik, atık ve kirliliği sınırlandırarak, dezavantajlı insanların durumunu 
iyileştirerek, doğal kaynakları koruyarak, kişiler arasında değerli bağlantılar kurarak, yardımlaşma ve 
faydaya önem vererek, ve ekonomileri yeniden canlandırmak için yerel varlıkları geliştirerek, tüm 
insanlar için yasam kalitesini artırmak üzere ortaya konulmuş çok-boyutlu bir yöntemi temsil 
etmektedir. (Oktay,2005, s: 58-59) 

     Bütün bunlardan hareketle, sürdürülebilirliğin üç temel boyutu olduğu ifade edilebilir. Bu boyutlar, 
şekil 1.’de de ifade edildiği gibi, çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlardır. 

                                                        
262 Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kompozit Malzeme Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, +90(380)5421208, 

idealyapi_insaat@hotmail.com  
263 Düzce Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, +90(380)5421264, hakanarslan@duzce.edu.tr  
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Şekil 1. Ekolojik ve Sürdürülebilir Yerleşim Modeli (Edward, 2007)  

 

Sürdürülebilir yapım, en genel bir tanımlamayla; binaların ve altyapıların planlanması, tasarlanması ve 
inşa edilmesi yoluyla hammaddelerin doğadan çıkarılıp, değerlendirilmesinden, binaların ve 
altyapıların sökümü ve meydana gelen atıkların yönetimine kadar olan geniş çaplı yapım döngüsüne, 
sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin uygulanması anlamına gelmektedir. 

Sürdürülebilir yapım, insan saygınlığına yakışan ve ekonomik adaleti teşvik eden yerleşimleri meydana 
getirirken, doğal ve yapılaşmış çevre arasındaki uyumu yeniden sağlamayı ve sürdürmeyi hedefleyen 
bütüncül bir süreçtir (CIB ve UNEP-IETC, 2002). Sürdürülebilir yapım kavramının, “yaşam dönemi” 
perspektifi ile yapılaşmış çevrenin yapım ve yönetimi ile ilgili bütüncül bir düşünce yaklaşımını ifade 
ettiği de görülmektedir. 

3. Binaların Yeniden İşlevlendirilmesi 

Binaların yeniden işlevlendirilmesi, mevcut bina stokunun değerlendirilmesi açısından hem dünyada 
hem de Türkiye özelinde her zaman tartışmalara konu olmuştur. İşlevsel olarak eskimiş fakat yapısal 
ömürlerini tamamlamamış binalara gereğince önem verilmemiş ve yeni akımlara uydurulmak için yok 
edilmiş; bazen de ilk yapıldıkları durumlarına geri döndürülmeye çalışılmış ve maalesef çoğu zaman 
da kendi haline yalnızlığa bırakılmış veya çürümeye terk edilmiştir. 

Binaların yeniden işlevlendirilmesi, ülkemizde ve dünyada yeni bir konu olmakla beraber, konuyu 
tanımlamak, sistematik alt yapısını kurmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar genellikle 
binaların yeniden kullanımını gerektiren nedenler, binaların değerlendirilmesi ve yeniden 
işlevlendirme sürecine veri olabilecek niteliklerin belirlenmesi, yapıya uygun işlev seçimi ve son olarak 
da seçilen işlev sonrası yapıya yapılabilen müdahaleler şeklinde özetlenebilir. 

 

 Altınoluk (1998), yapıların yeniden kullanımları için önce, iki ana başlık belirlenmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Bu başlıklar, Mimarlık tarihçilerinin, sanat tarihçilerinin, arkeologların "korunması gereken 
yapı ya da yapılar" kapsamına aldıkları binalar ile, yapı kapitali açısından, taşıyıcılık bakımından bu 
defa, mimarların, inşaat mühendislerinin "değerlendirilebilir, kullanılabilir" kapsamına aldıkları binalar 
olarak değerlendirilmiştir. 

Mevcut bir yapının yeni bir işlevle yüklenmesine karar verildiğinde öncelikle, eldeki yapının 
karakterinin, mekan özelliklerinin, yapısal özelliklerinin, çevresiyle kurduğu ilişkinin ve yapının 
çevresinde yaşayan insanların yapıyı algılama şeklinin ortaya konması gerekmektedir. Mevcut yapının 
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tam olarak anlaşılmasından sonra, yeni işlevin entegre edilme sürecinde, yapıya mekansal olarak çeşitli 
müdahaleler yapılabilmektedir. 

4. İşlev Dönüşümünü Tamamlayan Binalar 

Çalışmanın bu aşamasında yeniden işlevlendirme konusunun uygulama boyutunu çeşitli yönleriyle ele 
almak için dünyadan ve Türkiye’den işlev dönüşümünü tamamlamış mimarlık literatüründe önemli 
bir yere sahip olan bazı yapılar anlatılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde her biri döneminin nitelikli 
binalarından olan ve orijinal işlevini yitirerek yeniden programlanmış ve kullanıma sunulmuş 
yapılardan örnekler verilmiştir. 

4.1. Defterdar Feshane-i Amire 

Feshane, İstanbul Eyüp ilçesinin Defterdar semtinde 1835 yılında Osmanlının önemli sanayi ürünleri 
olan çuha ve fes temini için kurulmuştur ve yapı üretimi özelliğiyle de döneminin ilk prefabrik çelik 
konstrüksiyon tekstil fabrikasıdır (Fotoğraf 4.1). Kolonlar Belçika'da döküm olarak imal edilerek 
getirilmiştir (Küçükerman, 1988). Feshane Dokuma Fabrikası 19. yy da Osmanlı ordusuna yeni 
kıyafetlerin sağlanmasında rol oynamıştır. Bina 1894-1916 yılları arasında yenilenmiş ve çırak 
yetiştirilmek üzere fabrika içinde bir okul açılarak genişletilmiştir. 

 

Fotoğraf 4.1 Feshane-i Amire dönüşüm öncesi iç ve dış görünümü (http://www.turkforum.net) 

1992 yılında Büyükşehir Belediyesi ve bir özel kuruluşun girişimiyle “Çağdaş El Sanatları Müzesi’ne” 
dönüştürülmüştür. Haliç girişindeki kapısının sular altında kalmasıyla kullanılamaz hale gelmiş ve 
binanın restorasyonu tamamlanamamıştır (Fotoğraf 4.2). 1986 yılında fabrikanın boşaltılmasıyla 
başlayan 12 yıllık süreçte terk edilen bina 1998 yılında Büyükşehir Belediyesinin yeni bir proje 
kapsamında restorasyon çalışmalarını başlatmasıyla yeniden kullanıma kazandırılmıştır. 

 

Fotoğraf 4.2  Feshane-i Amire dönüşüm öncesi görünümü (Ekiz, 2000) 

http://www.turkforum.net/
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Projelendirme iki etapta yapılmıştır; çalışmaların asıl hedefini oluşturan Feshane’nin restorasyonu 
projesi, ve binanın restorasyondan sonraki yeniden kullanımına yönelik işlevsel dönüşüm projesi. 
Çalışmalara bu iki amaca yönelik teknik doküman araştırmalarıyla başlanmıştır. Elde edilen raporlarla, 
uygulama esasları ve fonksiyon şemalarının kararları verilmiştir. Restorasyon projeleri Anıtlar Yüksek 
Kurulu tarafından 1992 yılında onaylanan restitüsyon projelerine göre yapılmış ve uygulamada da 
restorasyon ilkeleri ve teknikleri dışına çıkılmamıştır. (http://www.feshane.com.tr) 

Yeniden işlevlendirme kısmına baktığımızda; yapıya kazandırılacak yeni işlevin binanın mimari 
karakteriyle uyumu, mekan bütünlüğünü bozmayacak tasarımın yapılması, bu tasarımın kent ve bölge 
ölçeğindeki sosyo-kültürel ihtiyacın projelendirme esaslarını oluşturduğu görünmektedir (Fotoğraf 
4.3). 

 

Fotoğraf 4.3 Feshane-i Amire dönüşüm önerisi görünümü (Ekiz, 2000) 

 

Tasarım sürecine yapının mevcut mekanları içerisine yerleştirilecek fonksiyonların araştırmasıyla 
başlanmıştır. Şekil 4.4 deki röleve planlarından da görülebileceği gibi farklı büyüklüklerde 5 ana 
mekandan oluşan binada 8000m2 kapalı alan bulunmaktadır. Feshane’nin restorasyonu ve orijinal 
yapının yeni işlevi içerisinde sergilenmesi proje kararı ile, bu mekanların büyüklükleri ve birbirleriyle 
olan ilişkilerine göre fonksiyonlar seçilmiştir. 

 

Şekil4.4 Feshane röleve planı (Ekiz, 2000) 

 

Bu alanlardan 1721 m2’lik mekana el sanatları çarşısı, 700 m2’lik mekana Kahveli çarşı, 550 m2’lik 
mekana restoran-kafeterya-mutfak ve yönetim ofisi, 274m2’lik mekana geçici sergi ve konferans 4004 

http://www.feshane.com.tr/
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m2’lik Feshane’nin karakteristik tüm özelliklerinin izlenebildiği mekana da çok amaçlı salon işlevleri 
kazandırılmıştır (Şekil 4.5). Tasarımda 2421 m2lik alan El Sanatları Çarşısı ve Kahveli Çarşı olarak 
değerlendirilmiştir. 

Dönüşüm öncesi Belediye tarafından yaptırılan anketlere baktığımızda Feshane'nin El Sanatları Çarşısı 
olmasının dışında müze olarak kullanılması yaygın bir fikir olduğunu görmekteyiz. Uzmanlar, bu fikrin 
hayata geçirilememesinde iki etken olduğundan bahsetmektedirler; ilki anketlere katılanlardan bir 
bölümünün eğitimlerinin orta düzey ve daha altı olması, ikinci ve asıl etken ise bir müzenin 
elektromekanik, güvenlik, koleksiyon, finans ihtiyaçlarının getirdiği ağır program ve bu ihtiyaçların 
Feshane binasının mekan bütünlüğüne ve estetiğine verebileceği zararlar görüşüdür 
(http://www.eyup.bel.tr). 

 

Şekil 4.5 Feshane dönüşüm sonrası planı (Ekiz, 2000) 

Dönüşüm projenin mimari kararlarına baktığımızda; El Sanatları Çarşısı ve Kahveli Çarşıda Osmanlı 
hanları plan şeması uygulandığını, cephelerde payandalar, klapeler, süslemeler ve renkler yine 
dönemin mimari özelliklerinin yapıldığı dönemi vurgulayan çizgilerle yansıtıldığını görmekteyiz (Şekil 
4.6). Alaturka kiremitler ve döşemede kullanılan eskitilmiş traverten taşları ile, Osmanlı kültürü 
canlandırılmıştır. 

Sonuç ürüne bakıldığında, orijinal iç duvarlarının, tüm çelik strüktürün, çatı sisteminin, çatı 
kaplamalarının, pencere ve kapılarının geniş bir perspektif içerisinde izlenmesine ve binanın tüm 
yalınlığıyla sergilenmesine imkan sağlayan özelliğiyle bu mekanda minimal bir tasarım yöntemi 
kullanıldığı görülür. 4000m2’lik mekanın sunduğu olanaklarla sergi, fuar, konser, müzayede, kongre 
ve davetler gibi farklı işlevler gerçekleştirilebilmektedir. Bu mekanda önceki restorasyonda kullanılan 
kavisli duvar; cümle kapısından girişte, çok amaçlı salon önünde bir fuaye ve koridor oluşturması ve 
binaya ferahlık vermesiyle doğru bulunmaktadır (Fotoğraf 4.6). 

Eyüp Feshane binasının 56000m2 bahçesi peyzaj çalışmasıyla çevre düzenlemesi kapsamında ele 
alınmıştır. Bu alanın 18000m2’si katılımcılarına yönelik otopark olarak, geri kalan 38000m2 alanda ise 
yürüme yolları, seyir ve dinlenme bölümleri, çocuk parkı bahçe, restoran ve ana girişe yönlenmiş doğal 
görünümlü süs havuzuyla Feshane'nin çevresine ve Eyüp-Haliç sahiline canlılık katmak amacıyla 
tasarlanmıştır. 

http://www.eyup.bel.tr/


IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

784 

  

 

Fotoğraf 4.6 Feshane-i Amire dönüşüm sonrası iç mekan 

4.2. Ankara Yükseliş Kolejinin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Olarak Yeniden 
İşlevlendirilmesi 

Ankara Söğütözü'nde bulunan Yükseliş Koleji , 1986 da temeli atılarak, 8 ay gibi kısa bir sürede 
tamamlanmış, 1986-87 eğitim yılında hizmet vermeye başlamıştır. Yaklaşık 45.000 m2 kapalı alana sahip 
tesislerde, fen ve lisan laboratuarları, özel uygulama dershaneleri, yüzme havuzu, jimnastik salonu, buz 
pateni gibi işlevleri bünyesinde barındırarak yapıldığı dönemin gözde okullarından birisi olmuştur. 
Kurucusu Hacı Ali Demirel’in yaşadığı ekonomik kriz sonucu 1999 yılında kapanmıştır. 2002 yılında 
TOBB tarafından yeni bir üniversite kurulmak üzere satın alınan kompleks özel bir üniversite yapısı 
olarak A Tasarım Mimarlık Ofisi tarafından yeniden işlevlendirilmiş 2004-2005 eğitim yılında hizmete 
girmiştir. 

 

Fotoğraf 4.7 Yükseliş Koleji arazi üzerinde bulunan mevcut binalar 
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Şekil 4.8 Yükseliş Koleji Röleve Bodrum Kat Planı 

 

Şekil 4.9 Yükseliş Koleji Röleve Zemin Kat Planı 
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Şekil 4.10 Yükseliş Koleji Röleve Kesit 

 

Fotoğraf 4.11 Yükseliş Koleji iç mekanların dönüşüm öncesi durumu 

  

Fotoğraf 4.12 Yükseliş Koleji Strüktürel Sistemin ortaya çıkışı 
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Fotoğraf 4.13 Dönüşüm Konseptini gösteren perspektif 

 

Şekil 4.14 Dönüşüm Sonrası 4. Kat Planı (Ek Kat) 
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Şekil 4.15 Dönüşüm Sonrası kesit 

 

Binaya yapılan müdahaleler, yukarıda  anlatılan müdahale çeşitlerine göre analiz edilmiş, dönüşüm 
sonrası çizim ve fotoğraflarla anlatılmıştır. 

Mevcut yapıların kullanılması haricinde eklemeler yapılmış, yeni mekanlar yaratılmıştır. Bunlardan bir 
tanesi üniversitenin odak noktası olacağı düşünülen, üzeri hafif çelik tensegre bir strüktür ve cam ışıklık 
ile kapatılmış yeni atrium boşluğudur (Fotoğraf 4.17). Yeni mekan mevcut D ve E bloklar arasındaki iç 
bahçe ile sınırlı tutulmuştur. Yeni atriumun bahçe katında iki adet sosyal amaçlı, fakat ders yapılabilir 
standartlara da sahip iki amfi oluşturulmuştur. Atriumun düşey trafiği ise orta bölümde bulunan ve iki 
bloğun farklı kotlardaki katlarına çelik-cam köprülerle bağlanan ve adeta bir heykeli andıran şeffaf 
panoramik asansör ve merdiven çekirdeği ile sağlanmaktadır (Şekil 4.18). 

Fotoğraf 4.16 Yapıya Yeni eklenen                           Fotoğraf 4.17 Yapıya Yeni eklenen atriumatriumun 
dönüşüm öncesi görünümü 

 

Şekil 4.18 Dönüşüm Sonrası Kesit (Yeni Eklenen Atrium ve Rektörlük Katı görülmektedir. 

D-Blok ana giriş için en uygun bölüm olarak ele alınmış olup, bu bloğun yapının orta kısmında olması 
sebebiyle, idari fonksiyonları taşıyan bölüm olarak değerlendirilmiştir. Zemin kat üzerindeki diğer 3 
katta fakülte dekanlıkları, idari ofisler ve en üst katta ise yeni yaratılan mekanlardan biri olan rektörlük 
katı, çelik konstrüksiyon ağırlıklı olarak planlanmıştır. Bu sayede normal kat yükseklikleri ve normal 
kolon ölçüleri ile kısıtlı kalınmayacak şekilde, daha yüksek özel bir kat elde edilmiştir (Şekil 4.18). 
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Bodrum kattaki yeni amfilerin üzerinde oluşan döşemeler, zemin katta kütüphane katı ile 
bütünleştirilmiş, kütüphaneye ve ortak alana hizmet edecek, sergi ve süreli yayınların okunabileceği 
birer platform olarak tasarlanmıştır. 

Zemin kat ile bodrum arasındaki bağlantıyı güçlendiren ana merdiven, kütüphaneye ulaşımı 
güçlendiren çelik köprüler yeni eklenen atriumun canlılığını artırıcı elemanlar olmuştur. Diğer bir 
ekleme ise E bloğun zemin katında sağ ve sol yanlardaki teknik hacimlerdir. Bu mekanlarda binanın 
yeni işlevi gereği ihtiyacı olan ısıtma soğutma havalandırma cihazları yer alarak, yapının merkezi bir 
konumunda olmasından dolayı, gerekli mekanlara kanallarla ulaşımında kolaylık sağlamıştır. 

Küçük derslikler yaklaşık 35-40 kişilik sınıflar olarak düşünülmüş olup, kalabalık olacak dersler için de 
60-90 kişilik daha büyük sınıflar teşkil edilmiştir (Fotoğraf 4.11). Dersliklerin elde edilmesinde, yapının 
orijinal halindeki akslara bağlı kalındığı görülmüştür. Daha kalabalık (100 kişi ve üzeri) ortak dersler 
için ise atrium amfileri ve E-Blok 3. kattaki amfiler kullanılmaktadır. 

Statik mühendislerinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile beraber yapmış olduğu analiz ve 
muayenelerde mevcut betonarme sistemin güçlendirilmesi (reinforcement) gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Bunun sonucu olarak Betonarme Güçlendirme Projesi hazırlanmıştır. Bu projeye göre binanın mevcut 
döşemesinin üzerine 8 cm lik bir döşeme güçlendirilmesi, kolonların üzerinde 2.5 cm lik çelik 
güçlendirme ve binanın deprem mukavemeti için gerekli yerlere perdeler eklenmiştir. 

Rektörlük katının oluşturulabilmesi için yapıya ilave edilen 4. kat çelik olarak yapılmıştır. Asansörler 
ve merdivenler bu kata kadar ulaşabilecek şekilde düşünülmüş, bu katın mekan kalitesinin artırılması 
için, 3. katla görsel bağlantı kurulmak istenmiş, bu sebeple 3. kat tavanında da döşemeler kesilerek 
boşaltılmıştır(Fotoğraf 4.20). 

 

Fotoğraf 4.19.Dersliklerden                  Fotoğraf 4.20 Rektörlük Katında 

Yeni Açılan Galeri Boşluğu 

 

4.2.1.Tesisat Sistemine Yapılan Müdahale ve Eklemeler 

Mevcut yapı, merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılırken herhangi bir soğutma sistemi düşünülmemiştir. 
Yapının yeni işlevinin özel bir üniversite olması gereği, mevcut ısıtma sistemi tamamen kaldırılarak, 
tüm mekanlarında, ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi yapılmasına karar 
verilmiş, bu sistemin yapıya entegrasyonu için, çeşitli müdahaleler yapılmıştır. Yeni yangın yönetmeliği 
gereği, yapının mevcut merdivenleri yangın güvenlik holüyle desteklenmiş, bu holler 
basınçlandırılarak, yangın anında dumanın girmesi engellenmiştir. Yapının sadece betonarme 
strüktürünün kalması sebebiyle, tüm elektrik tesisatı yeniden yapılmıştır. Elektrik kullanımına bağlı 
tesisatın artması ve karmaşıklaşması sebebiyle her katta pano odaları yerleştirilmiştir. 

Tasarımda sadelik ve simgesellik ön planda tutulmuş, yapı içinden ve dışından algılanması kolay ve 
akılda kalıcı perspektifler amaçlanmıştır. Cepheler her türlü karışıklıktan ve aşırılıktan uzak, yapı 
içindeki fonksiyonlara göndermeler yaparak, yeni kurulan bir üniversitenin kimliğini topluma 
yansıtabilme sorumluluğunda oluşturulmuştur. 
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Fotoğraf 4.21 Ön Cephe Görünümü 

Beyaz alüminyum kompoze levha ve mavi cam yüzeylerle bir kompozisyon oluşturulmuştur. Yönetim 
birimleri şeffaflaştırılmış, rektörlük katı cam bir kutu olarak tasarlanmış, geniş alüminyum güneş 
kırıcılardan oluşan bir saçakla vurgulanmıştır. Yapıdaki fonksiyon faklılıkları cephede yatay ve düşey 
yüzeyler, güneş kırıcılar, şeffaf cepheler, saçaklar, ileri geri çekilmelerle okutulmak istenmiştir. 
Malzeme ve detaylarla oluşturulan bu cephe dili tüm kampusta fonksiyonlara göre yeniden ele alınarak 
tekrarlanmıştır (Fotoğraf 4.21). 

Arsanın bulunduğu semt Ankara’nın ana arterlerinden Eskişehir yoluna yakınlığı sebebiyle son 15- 20 
yıl içinde hızlı bir gelişim göstererek, alışveriş ve iş merkezlerinin, çok katlı lüks konut yapılarının 
yapıldığı büyük değişim potansiyeline sahip prestijli ve önemli bir semt haline gelmiştir. Prestijli yapılar 
ve Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin bölgeyi yeşil bir bantla çerçevelemesi bölgeyi daha da değerli 
kılmaktadır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin de çevreye kazandırdığı ve kazandıracağı 
değer de şimdiden hissedilmektedir.Yapının çevresiyle birlikte bir kampus olarak şekillenebilmesi için, 
arkasında bulunan Anadolu lisesi , yapının güneyinde yer alan orman bakanlığına ait arazilerin bir 
kısmı üniversite alanına dahil edilmiş, kampus için gerekli yapıların yapılabileceği gelişim alanları 
olarak ayrılmıştır. 

5. Sonuç 

Sosyo-kültürel ve ekonomik değişimlere bağlı olarak, işlevsel ömürlerini tamamlamış olan binaların, 
güncel mekansal ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde “yeniden işlevlendirilmesi”, alternatif bir yapı 
üretim süreci olarak değerlendirilmektedir. Mevcut yapıya orijinal işlevinin dışında yeni bir işlev 
vermenin başarısı, öncelikle yapının mekansal kurgusunun ve buna bağlı potansiyel özelliklerinin, 
yapının kendi zamanı ve günümüz değerleriyle tartılıp, yeniden yorumlanmasında ortaya çıkmaktadır. 
Yeniden yorumlama sürecinin, yapının kent içindeki yerinden başlayarak, konuma bağlı ekonomik 
değeri ve bu değerle ölçülen kullanıcı ilişkisinin sürekliliğine bağlı olduğu görülmüştür. 

Yeniden işlevlendirme sürecinde mekansal kurguyu zorlayan etkenlerden birisinin de yangın faktörü 
olduğu görülmüştür. Yeniden işlevlendirilecek yapılar eski fonksiyonlarına çok yakın bir amaçla 
kullanılsalar dahi, yeni yönetmelikler gereği, belirli mesafelerde tahliye kapıları, basınçlandırılmış 
yangın güvenlik holleri ve yangın merdivenleri, sulu veya gazlı söndürme sistemleri gerekmektedir.  

Yeniden işlevlendirmenin, mekanların yapısal özelliklerinin değerlendirilmesi yanında, mekanların 
şekillenmesini sağlayan yaşam tarzının geleceğe aktarılması, kamusal belleğin devam ettirilmesi, enerji 
kullanımı ve ekolojik faydaları sebebiyle günümüzde çok daha fazla kullanılması gereken bir yöntem 
olarak ortaya çıktığı görülmüştür. 
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ÜNİVERSİTELERDE MARKALAŞMA VE LOGO İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE 
LOGOLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ 

Arş. Gör. Dr. Handan GÜLER İPLİKÇİ264; Doç. Dr. Burcu ÖKSÜZ265  

Özet 

Üniversitelerin günümüzde varlıklarını güçlü bir şekilde sürdürmesi, diğer kurumlarla benzer şekilde, 
iyi bir markaya sahip olmasını zorunlu kılar. Güçlü bir markaya sahip olan üniversiteler daha fazla 
öğrenci çekme, çalışanların bağlılığını arttırma, nitelikleri çalışanları çekme, toplumda iyi bir yer 
edinme gibi pek çok fayda elde etmekte ve diğer üniversitelere karşı bir avantaj kazanmaktadır. 
Dolayısıyla üniversitelerin stratejik bir perspektif doğrultusunda, davranışların uzun dönemli 
sonuçlarını gözeterek, mesaj ve kurumsal davranış arasında tutarlılığı sağlayarak ve gerek görsel 
gerekse sözel olarak bütünsel bir anlayışla hareket ederek markalaşma çalışmalarını yürütmesi bir 
gerekliliktir. Bu kapsamda logoları, markalaşmanın önemli bir unsuru olarak değerlendirmek 
mümkündür. Bu çalışmanın amacı, üniversitelerin kullandığı logolarla markalaşma arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmektir. Çalışma kapsamında, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren 
URAP Araştırma Laboratuvarı’nın 2017-2018 Türkiye sıralamasına göre, ilk on sırada yer alan 
üniversitelerin devlet üniversitelerine ait logoları göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenecek ve 
markalaşma üzerindeki rolleri değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Marka, Markalaşma, Logo, Üniversiteler. 

Jel Kodları  : M3. 

 

RELATIONS BETWEEN BRANDING AND LOGO: SEMIOTIC ANALYSIS OF UNIVERSITY 
LOGOS 

Assoc Dr. Handan GÜLER İPLİKÇİ; Assoc. Prof. Burcu ÖKSÜZ 

Abstract 

It is obligatory for universities to have a strong brand in order to maintain their existence just as much 
similar as the next establishment. Universities with strong brands have the edge over other universities 
through the outcomes of branding such as attracting more students, increase in employee loyalty, 
attracting qualified personnel, obtaining a good reputation in community. Hence, it is a necessity for 
universities to retain their branding operations in a strategic perspective by monitoring the long term 
results of their actions, ensuring the consistency between the message and corporate behavior both 
verbal and visual with an integrated approach. In this context, it is possible to consider that the logo is 
an important element in branding. The aim of this study is to evaluate the relations between the logos 
of universities and their branding. In this study, the logos of top ten state universities of Turkey 
according to the 2017-2018 evaluation of URAP (University Ranking by Academic Performance 
Organization) incorporated by METU (Middle East Technical University) Informatics Institute are 
examined by semiotic analysis and the part they take on branding is evaluated. 

Keywords  : Brand, Branding, Logo, Universities. 

JEL codes  : M3. 

 

Giriş 

Üniversitelerin uluslararası faaliyetleri hacim, kapsam ve karmaşıklık açısından çarpıcı şekilde 
artmıştır. Bu faaliyetler, öğrencilerin başka kültürleri öğrenmesini sağlayan yurt dışı programlardan 
yerel kurumlar talebi karşılamadığından dolayı başka ülkelerde yükseköğrenim görmeye kadar çok 
çeşitli şekilde gerçekleşmektedir (Altbach ve Knight, 2007: 290). Landrum ve diğerleri (1998: 53) 
bütçelerin daraldığı ve rekabetin arttığı bir çağda üniversitelerin imajlarının değerli bir varlık olduğunu 

                                                        
264 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, +905356181330, handan.guler@cbu.edu.tr 
265 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, +905362145112, burcu.oksuz@ikc.edu.tr 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

793 

  

ve bu imajın gerçeğe dayalı olsun veya olmasın üniversitenin geleceğiyle ilgili pek çok kararı 
etkilediğini belirtmektedirler. Dolayısıyla artan rekabet sonucunda üniversiteler, potansiyel öğrencilere 
çekici gelen istenilir ve ayırt edici özelliklere sahip bir marka olmaları konusunda mecbur kalmaktadır 
(Sung ve Yang, 2008: 358). Bu bağlamda Parameswaran ve Glowacka (1995) yükseköğretim 
kurumlarının ayırt edici bir imaj oluşturmaları ve sürdürmeleri gerektiğini, yükseköğretimdeki yeni 
gelişmelerden ötürü reklam, tanıtım ve diğer stratejik uygulamaların kurumların 
konumlandırılmasında ve yeniden konumlandırılmasında kullanımının arttığını vurgulamaktadır.  

Günümüzde rekabet içinde olan üniversiteler, farklılaşmak isteyen diğer kurumlar gibi markalaşma 
çalışmaları yürütmeli; markalaşma süreçlerinde stratejik ve tüm bölümleri içine alan bir perspektifle 
hareket etmelidir. Bu bağlamda üniversitelerdeki her bölümün markalaşma sürecinin değerli bir parçası 
olarak çalışmalara aktif katılması ve üniversitenin marka öğelerinin tutarlı şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir. Üniversitelerin sahip olduğu bilimsel değerler de markalaşma çabalarına rehberlik 
etmelidir. Bu doğrultuda üniversitelerin logoları, markalaşmanın önemli bir öğesidir. Hunsinger (2003) 
akademik kurumların tüketim kültürünün ekonomik ve sosyal koşullarıyla dönüştüğünü, bu 
dönüşümün temsilcilerinden birinin de üniversite logoları olduğunu ve logoların hem üniversitenin 
amacının tanımlanmasına hem de üniversitenin bununla tanımlanmasına hizmet ettiğini 
vurgulamaktadır.  Bu çalışmada üniversitelerde markalaşma ve logo ilişkisi incelenmiş ve üniversite 
logolarına yönelik göstergebilimsel bir analiz yapılmıştır.  

Markalaşma ve Logo  

Marka “genel olarak, bir işletmenin ürünlerini diğer işletmenin ürünlerinden ayırt etmek için kullanılan 
isim, logo, sembol gibi işaretler” olarak tanımlanmaktadır (Ural, 2009: 1). Kurumların büyük farklar 
yaratmasını sağlayabilen marka, ürünlerin işlevselliklerinin ötesinde değerlerini arttıran ‘isim, sembol 
veya işarettir’ (Gemci vd., 2009: 107).  Tosun (2010: 11) markanın “Bir nesne hakkında bilgi vermek ve 
çağrışım oluşturmak için o nesne ile ilintili olan pek çok şeyi kapsayan etiket” olarak 
nitelendirilebileceğini vurgulamaktadır.  

Marka kavramı geçmişten günümüze farklı zamanlarda değişik şekillerde açıklanmış,  kurumların bir 
parçası haline gelmiş ve önemi giderek artmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında insanların günlük 
hayatlarını değiştiren ürünler üretilmiştir. Ürünler fabrikalarda üretilmeye başlandığında pazar, kitle 
üretimi olan ve birbirinden ayırt edilemeyen ürünlerle dolmuştur. Markanın geçmişteki ilk görevi şeker 
ve sabun gibi ürünleri isimlendirmek olmuştur. 1880’lerde kitle üretimi başlamış ve kurumsal kişilik 
doğmuştur. Bir sonraki aşamada ise kurum, kendini bir bütün olarak temsil etmiş, 1920’lerin başında 
General Motor Amerikan aileler için bir metafor haline gelmiştir. 1940’ların sonuna gelindiğinde marka 
yalnızca kurumların ürünlerindeki etikete basılmış bir ifade veya resim değildir; kurum bir bütün 
olarak marka kimliğine sahip olmuştur. 1980’lerde ise artık marka denkliğinden söz edilmiştir (Crosby 
ve Johnson, 2001: 6). 

Taşkın ve Akat (2008: 12) tarafından belirtildiği şekilde markanın tüketicilerin belleğinde ayrıcalıklı 
veya farklı olması durumu, markanın daha özgün olmasının belirleyicidir. Benzer şekilde Ural (2009) 
markanın güçlü olmasının tüketicilerin belleğinde yer alan markaya ilişkin olumlu duygu ve 
düşüncelere bağlı olarak gerçekleştiğini vurgulamaktadır. Tüketici perspektifinden marka, ürüne değer 
kazandırır (Çolak vd., 2018: 15) ve tüketicilerin güveni arttıkça, markanın kendine özgü değeri artar ve 
tüketici seçimlerini kolaylaştıran etkili bir işaretleyici haline gelir (de Chernatony ve Riley, 1997: 1078). 
Sunduğu kalite garantisiyle marka, tüketicilerin karşılaştıkları riskleri de azaltmakta (Uztuğ, 2008: 20) 
ve kaliteyi getirerek ürünleri diğerleriyle karşılaştırıldığında üst konuma taşımaktadır (Çolak vd., 2018: 
15). Markanın soyut anlamları, marka ile tüketiciler arasında bir bağ ve uzun zamanda da sadakat 
oluşmasına katkı sağlamaktadır (Tosun, 2010: 14). Şöyle ki Crosby ve Johnson (2001) müşteri 
sadakatindeki temel faktörün marka bağlılığı olduğunu ileri sürerler. Bunların yanı sıra marka ürünleri 
ayırt etmekte, ürünlere ilişkin bilgi sunmakta ve kimlik kazandırmaktadır (Gemci vd., 2009: 107). 
Yüksek pazar payı ve satış ile kâr getiren marka (Uztuğ, 2008: 21) isim, renk, logo, karakter gibi somut 
özelliklerinin belirginliği ve kendine özgülüğünden dolayı yasal platformlarda korunmayı 
kolaylaşmaktadır (Tosun, 2010: 15). 

Deniz (2008: 21) “Marka olabilmek, marka kalabilmek, uzun vadeli düşünmek ve kısa vadeli çıkarları 
elinizin tersiyle itebilmektir” diyerek güçlü bir markanın zamanla ve stratejik bir perspektifle hareket 
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edildiğinde oluşabildiğinin altını çizmektedir. Benzer şekilde Gemci ve diğerleri (2009: 107) 
markalaşmanın kısa vadeli bir taktik olmaktan öte, stratejik olarak ele alınması gerekli olan bir konu 
olduğunu vurgularlar. Bu bağlamda günümüzde markaların kendilerini diğer markalardan 
farklılaştırmalarında kültürel işaretlerin entegrasyonu ve tüketicilerin zihinlerinde çağrışımlar 
geliştirmesi gibi stratejiler önemli hale gelmiştir (Lomer vd., 2018: 137).  

Marka denildiğinde akıllara gelen bileşenlerden biri kuşkusuz ki  logodur. “Logo, iki ya da daha fazla 
karakterin sözcük halinde okunacak biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve bir ürün, hizmet ya 
da işletmeyi tanıtan simgedir.” (Taşkın ve Akat, 2008: 13). Görsel niteliklerinden ötürü logolar, kolay 
şekilde tanınabilmekte ve ürünü tanımlamak açısından önemli bir görevi yerine  getirmektedir (Ural, 
2009: 57). Markanın en önemli öğelerinden biri olarak görülen logo, anlam yüklüdür ve özel şekilde 
tasarlanmıştır (Taşkın ve Akat, 2008: 13). Bundan dolayı da tüketicilerin satın alma kararında logo gibi 
markaya ilişkin semboller, özet bilgi aktararak çağrışım oluşturmaktadır (Erbaş, 2018: 1081). 
Belirtilenler doğrultusunda bir markanın bilinirliği ve farklılaşması bir ölçüde logonun işlevleri ile 
gerçekleşmektedir (Taşkın ve Akat, 2008: 14). 

Üniversitelerde Markalaşma  

Eğitim, tüketiciler (öğrenci) ve hizmet sağlayanlar (yüksek öğretim markası) arasındaki yoğun ilişkiden 
ve aynı zamanda öğrenci ile hizmet sağlayanlar arasında, hizmet sağlayanın çabaları ve öğrenciler için 
başarılı çıktıları ile birlikte devam eden ilişkinin doğasından dolayı özel bir hizmet türüdür (Khanna 
vd., 2014: 122). Günümüzde tüm kurumlar rakipleriyle mücadele edebilmek için yoğun çabalar 
içindedir (Selvi ve Şentürk, 2016: 146). Bu doğrultuda hem devlet üniversitelerinin hem de özel 
üniversitelerin çevresi gittikçe daha rekabetçi hale gelmiştir (Harsono, 2015). Günümüzde rekabetin 
markalar arasında yaşanmasından ötürü de markalaşmak en stratejik yatırımlardan biri olarak kabul 
edilmektedir (Gemci vd., 2009: 107). Herr (2001) günümüzün yükseköğretim çevresinde üniversite 
yöneticilerinin üniversitenin rakipleri karşısındaki konumunu sağlamlaştırmak için marka yönetimi 
ilkelerini göz önünde bulundurması grerektiğini belirtir.  

Tüm dünyada üniversiteler açısından uluslararası öğrencileri çekmek kadar ulusal öğrencileri de 
çekebilmek de önem taşır (Özbaşı ve Uslu, 2018: 63). Soutar ve Turner (2002) tarafından yapılan 
araştırmada üniversite tercihlerini belirleyen en önemli dört faktörün derslerin uygunluğu, akademik 
itibar, iş beklentileri ve eğitim kalitesi olduğu belirlenmiştir ve bunların pazarlama stratejileri ve 
programları geliştirilirken önemli olduğu vurgulanmaktadır. Binner ve Martin (1997) tarafından 
yapılan bir diğer araştırmanın bulgularına göre ise öğrencilerin üniversite seçimlerini etkileyen ilk beş 
faktör kariyere hazırlaması, eve yakınlık, spesifik akademik programlar, akademik itibar ve kütüphane 
olanakları olarak sıralanmaktadır.  

Aday öğrenciler, derslerin ve üniversitelerin spesifik özellikleri hakkında çok az şey bilmektedir 
(Khanna vd., 2014: 127). Üniversiteler farklı bölümlerin ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet ederek 
kendilerini farklılaştırdıklarından, farklı bölümlerin nasıl algılanıldığına ilişkin farklılıklar yanında, bir 
alandaki değişikliğin diğer alanları etkilemesinden ötürü hizmetin farklı boyutlarının nasıl olduğunun 
bilinmesi zorunludur (Pınar vd., 2011: 725-726). Şöyle ki bağış yapanların bağışında veya işletmelerin 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri için birlikte çalışacakları kurumları belirlemelerinde de marka önem 
taşımaktadır (Alves ve Raposo, 2010: 74).  

Yükseköğretimde markalaşma, üniversitenin kalitesini ölçmeyi ve özdeşleşmeyi sağlayan stratejik bir 
araçtır (Krklješ, 2011: 13). Ancak markalaşmanın yükseköğretime uygulanması, ticari sektörden 
farklıdır. Bu noktada en dikkat çeken, yükseköğretimde markalaşmanın kim olduğumuz hakkında 
olması ve pazara sunulan belirli bir ürünle sınırlı olmamasıdır (Black, 2008).  Markalaşma sürecinde 
yükseköğretimde dış paydaşların başarı üzerindeki etkilerinden ötürü, tüm paydaşların marka 
algılarının anlaşılması ve yönetilmesi farklılaşmak açısından gereklidir (Rauschnabel vd., 2016). Bu 
bağlamda akademik eğitim ve öğrenme ortamı, kampüs hayatı ve mezunların kariyer beklentileri 
yükseköğretim kurumları açısından en belirgin marka konumlama bileşenleridir (Pınar vd., 2011: 727).  

Black (2008) yüksek öğretimde markalaşmanın iki temel boyutunun, markanın tanıtımı ve marka 
vaadinin yerine getirilmesi olduğunu ileri sürer: 
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Markanın tanıtımı: Arzulanan marka kimliği (diğerlerinin kurumu nasıl algıladığı) tanımlanmalıdır. 
Markanın temeli, marka özellikleri ve markanın faydaları açık şekilde belirtilmeli ve bunlar tutarlı 
şekilde beklentilerle uyumlu kurumun değerlerini yansıtmalıdır. Marka, kalplerde ve zihinlerde 
yaşamaktadır. Kurumun farklı gruplardaki marka imajı değerlendirilmeli ve marka kimliği 
tanımlanmalıdır (Black, 2018).  

Marka vaadinin yerine getirilmesi: Marka vaadi tanımlanmalı ve yaşatılmalı, marka vaadi 
gerçekleştirilmeli, marka vaadi tutarlı olarak yerine getirilmeli ve marka vaadi iletilmelidir (Black, 
2018). 

Araştırma ve Yöntem 

Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak semiyotik (göstergebilimsel) analiz kullanılmıştır. Çalışma 
kapsamında, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP Araştırma 
Laboratuvarı’nın 2017-2018 Türkiye sıralamasına göre, ilk on sırada yer alan üniversitelerin  devlet 
üniversitelerine ait logoları göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiş olup ve markalaşma 
üzerindeki rolleri değerlendirilmiştir. 

Göstergebilim ile ilgili literatür taraması yapıldığında bir çok farklı tanıma rastlanmaktadır. 
Göstergebilim, iletişim sürecinde farklı yöntemlerle aktarılan gösterge dizilerini yorumlamak için 
kullanılan bir analiz tekniğidir. (Bignell, 2002:5-6).  

Saussure’e göre göstergebilim (semiology), Yunanca “Semeion” (gösterge) ve "Logie" (bilim) 
sözcüklerinden meydana gelmiştir. Dünyanın diğer bir ucunda ise, göstergebilimin bağımsız bir bilim 
dalına dönüşmesini sağlayan Amerikalı felsefeci/mantıkçı Charles Saunders Peirce (1839-1914), 
Ferdinand de Saussure'den habersiz göstergebilimle ilgilenmiş, ancak semiology yerine semiotics 
deyimini kullanarak göstergelerin mantıkla olan ilişkisi üzerinde durmuştur. Mantıkla semiotics'in aynı 
şey olduğunu, ikisinin de soyutlama ve simgeleme eylemlerini incelediğini savunmuştur. (Eren Özer; 
2010:36). 

Peirce (1839–1914) “Semiyotik” kuramını tasarlarken hem dilsel hem de dil dışı göstergelerden 
yararlanmıştır. Charles Sanders Peirce’e göre “göstergelerin biçimsel öğretisi” olan göstergebilim 
mantığın bir başka adıdır (Rifat, 2009: 30) . 

Şekil 1. Pierce’in Semiyotik Üçgeni (Fiske, 1990: 42) 

 

Bulgular 

1. Hacettepe Üniversitesi  

İlk olarak Prof. Dr. Yücel Tanyeri tarafından “Hacettepe Tiyatro Kulübü” için çizilen logo, “Hacettepe” 
ve “Tiyatro” kelimelerinin baş harfleri olan “H” ve “T” harflerinin birleşiminden oluşturulmuştur. İsmi 
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“Eti” veya “Hitit” olarak konulması düşünülen üniversitenin “Hacettepe Üniversitesi” olarak 
isimlendirilmesi neticesinde tiyatro kulübü için oluşturulan logonun üniversite logosu olarak 
kullanılması uygun görülmüştür. Logo aynı zamanda şekil itibariyle “Hattuşa Aslanlı Kapı”’ya 
benzetilmiş, harflere verilen şekil ile “Alacahöyük Geyiği” simgesine gönderme yapılmıştır. Ankara’da 
yer alan Hacettepe Üniversitesi logosuna Ankara’nın tarihini işlemiş ve böylelikle köklerinden aldığı 
gücü vurgulamıştır. 

 

Resim 1. Hacettepe Üniversitesi logosu  Resim 2. “Alacahöyük Geyiği”ne ait bir figür 

    

Kaynak:(www.hacettepe.edu.tr Erişim:17.09.2018),    Kaynak: Pinterest, Erişim: 17.09.2018 

 

Tablo 1. Hacettepe Üniversitesi Logo Analizi 

Hacettepe Üniversitesi Logosu 

Gösteren Gösterilen 
 Düzanlam Yananlam 

H harfi ile 
birleştirilmiş T harfi 

Hitit / Hacettepe 
isimlerini 
vurgulayan harfler 

Hitit simgeleri ile oluşturulmuş bir görseldir. 

Üst tarafı uzun alt 
tarafı daraltılmış H 
ve T harfi 

Hitit / Hacettepe 
isimlerinin harfleri 

“Alacahöyük Geyiği” simgelenmektedir. 

Kırmızı renk Logo zemin rengi 

En dinamik, en kuvvetli, dalga boyu en uzun, titreşimi en 
kuvvetli renk kırmızıdır. Bu renk; canlılık, mutluluk, 
girişkenlik, dışa dönüklük, irade, güç, aşk, kızgınlık, hırs 
ve olumluluk gibi anlamlar taşımaktadır. 

Yamuk dikdörtgen 
zemin 
  

Logo zemini 
  

“Hattuşa Aslanlı Kapı” 
Hititlerin başkentine ait tarihi bir yapı olan “Hattuşa 
Aslanlı Kapı”  simgelenmektedir. 
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Resim 3: Hattuşa Aslanlı Kapı, Çorum 

 

Kaynak: Kültür Portalı, kulturportali.gov.tr 

 

Resim 4: Hattuşa Aslanlı Kapı ve Hacettepe Üniversitesi logosunun şekil uyumu 

 

Kaynak: Logo ve fotoğraf tarafımızca birleştirilmiştir.  

 

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

Resim 5. ODTÜ Logosu 

 

Kaynak: Ortadoğu Teknik Üniversitesi web sayfası, http://www.metu.edu.tr  

(Erişim: 17.09.2018) 

  

http://www.metu.edu.tr/
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Tablo 2. ODTÜ Logosu Semiyotik Analizi 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Amblemi 

Gösteren Gösterilen 
 Düzanlam Yananlam 

Daire (İç içe geçmiş iki 
tane) 

İç içe geçmiş iki daire, iki 
küme. 

Doğu ve Batı medeniyetlerini ve bunların 
birbiriyle ilişkisini sembolize etmektedir. 

O Harfi 
Ortadoğu kelimesinin baş harfini temsil 
etmektedir. 

Yarım daireler (Zıt 
konumlanmış iki tane) 

Kırmızı renkli D harfi 
Doğu kelimesinin baş harfini 
simgelemektedir. 

Beyaz renkli ters D harfi Batıyı simgelemektedir 

Ay (Zıt şekilde 
konumlanmış iki tane) 

Zıt şekilde konumlanmış 
kırmızı ve beyaz iki ay 

Aylar, Ortadoğu ülkelerinin bayraklarında 
bulunan hilalleri temsil etmektedir. 

Kırmızı renk Logo rengi 
Canlılık, mutluluk, girişkenlik, dışa 
dönüklük, irade, güç, aşk, kızgınlık, hırs ve 
olumluluk gibi anlamlar taşımaktadır. 

Beyaz renk Logo rengi Beyaz; saflığın, temizliğin, masumiyetin ve 
doğruluğun ifadesidir. 

Kırmızı beyaz renk Logo rengi Türkiye Cumhuriyeti’nin renklerini ifade 
etmektedir. 

 

 

3. İstanbul Üniversitesi 

 Resim 6. “İstanbul Üniversitesi” logosu,  Resim 7. “Selçuklu Şifa Yurdu”na ait şifa tası  

Kaynak:http://www.istanbul.edu.tr/,Kaynak:http://girlandkultursanat.com/2010/12/sifa-tasi/ 
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Tablo 3. İstanbul Üniversitesi Logosunun Semiyotik Analizi 

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Amblemi 

Gösteren Gösterilen 
 Düzanlam Yananlam 

Beyaz yılan 
motifleri 

Yılan motifi 

Şifa, Tıp, Şifahane, Zehir, Panzehir. 
Selçuklu Şifa Yurdu’nu simgelemektedir. 
Beyaz renk; saflığın, temizliğin, masumiyetin ve doğruluğun 
ifadesidir. 

Yeşil Daire Logo zemini 

Yeşil; öncelikle doğanın, tabiatın, ilkbaharı simgelemektedir. Aynı 
zamanda da Osmanlı devletinin bayrak rengidir. Sinirleri yatıştırıcı, 
iyileştirici, huzur veren, sakin ve dinlendirici bir renktir. Bu açıdan 
tıp bilimine/ şifahaneye gönderme yapmaktadır. 

Üst üste 
duran 9 
daire 

Yılanın 
boynuna 
geçirilmiş 
halkalar. 

Sahn-ı Seman medreseleri  
(8 bölüm/avlu) üzerine kurulmuş İstanbul Üniversitesini 
simgelemektedir. 

Sarı daire Logo çevresi 
Güneşin rengi olan sarı; mental çabayı, zihinsel parlaklığı, bilgeliği, 
iyimserliği, sevgiyi ve merhameti simgelemektedir. 

T.C. İstanbul 
Üniversitesi 

Üniversitenin 
ismi 

Üniversitenin ismini göstermektedir. 

1453 Üniversitenin 
kuruluş yılı 

Üniversitenin kuruluş yılını göstermektedir. 

 

4. İstanbul Teknik Üniversitesi  

 

Resim 8. İTÜ Logosu  Resim 9. İTÜ Öğrencileri tarafından oluşturulan rozet 
ve arı figürü 

Kaynak: www.itu.edu.tr  Kaynak: İTÜ Mezunlar Derneği Sosyal Medya Hesabı 
(Facebook) 

 

  

http://www.itu.edu.tr/
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Tablo 4. İstanbul Teknik Üniversitesi Logosunun Semiyotik Analizi 

İstanbul Teknik Üniversitesi Logosu 

Gösteren Gösterilen 
 Düzanlam Yananlam 

Arı  Arı  
Çalışkanlık, üretkenlik, hanedan ve 
krallık gibi nitelikleri simgelemektedir. 

Oval  Oval şekil, logo zemini 
Arıkovanı şekliyle Üniversite’yi 
simgelemektedir. 

İTÜ 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin baş harfleri 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
kısaltmasıdır. 

1773 Kuruluş tarihi Kuruluş tarihi 

İstanbul Teknik 
Üniversitesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
İsmi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
İsmi betimlenmektedir. 

5. Ankara Üniversitesi  

Resim 10. Ankara Üniversitesi Logosu ve Güneş Kursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: www.ankara.edu.tr  

 

Tablo 5. Ankara Üniversitesi Logosunun Semiyotik Analizi 

Ankara Üniversitesi Logosu 

Gösteren Gösterilen 
 Düzanlam Yananlam 

Güneş Kursu Güneş Kursu 
Hitit uygarlığına gönderme yapılmaktadır. 
Ankara ve Anadolu’yu çağrıştırmaktadır. 

Yuvarlak, (lacivert 
renkte) 

Logo zemini, arka plan, 
lacivert renk 

Dünyayı temsil etmektedir. 

Güneş kursu üzerinde 
yer alan çıkıntılar ve 
kuşlar 

Güneş kursu bölümleri 
Doğanın çoğalmasını, üremeyi ve hürriyeti 
temsil etmektedir. 

1946 Kuruluş tarihi Kuruluş tarihi 

Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi ismi. Ankara Üniversitesi ismi betimlenmektedir. 

Altın sarısı renk Altın sarısı logo çevresi ve 
Güneş Kursu 

Tunçtan yapılmış olan Güneş Kursunun 
rengidir. Aynı zamanda bilgelik, değer ve 
zenginliği simgelemektedir. 

 

  

http://www.ankara.edu.tr/
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6. Koç Üniversitesi Logosu 

Resim 11. Koç Üniversitesi Logosu 

 

Kaynak: www.ku.edu.tr 

Tablo 6. Koç Üniversitesi Logosu Semiyotik Analizi 

Koç Üniversitesi Logosu 

Gösteren Gösterilen 
 Düzanlam Yananlam 

Kırmızı koç boynuzu Koç boynuzu Üniversitenin ismine gönderme yapmaktadır. 

Kırmızı merdiven Kuş 
bakışı görünüşü 

Kırmızı dönen 
merdiven 

Başarı basamakları simgelenmektedir.  

Kırmızı renk Logo rengi 
Canlılık, mutluluk, girişkenlik, dışa dönüklük, 
irade, güç, aşk, kızgınlık, hırs ve olumluluk gibi 
anlamlar taşımaktadır. 

Ortadaki beyaz alan Merdiven boşluğu, 
ve basamak 
çizgileri 

Başarı basamaklarını oluşturduğu gibi, güneşi de 
simgelemektedir. Basamaklardaki çizgiler güneş 
ışınları olarak betimlenebilir. 

Koç Üniversitesi Üniversitenin ismi. Koç Üniversitesi’nin 
ismi betimlenmektedir. 

 

7. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  

Resim 12. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Logosu 

 

Kaynak: w3.bilkent.edu.tr 

  



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

802 

  

Tablo 7. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Logosunun Semiyotik Analizi 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Logosu 

Gösteren Gösterilen 
 Düzanlam Yananlam 

Güneş / Kırmızı Doğmakta olan güneş 
Aydınlığın ve enerjinin kaynağı, aynı 
zamanda da zihinsel olarak 
aydınlanmayı sembolize etmektedir. 

Koyu mavi arma şekli Arma Kraliyeti ve gücü simgelemektedir. 

Armadaki beyaz çizgiler Güneş ışınları Aydınlığın ve bilginin yayılmasını 
simgelemektedir. 

İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesi 

Üniversitenin ismi. İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesi’nin ismi betimlenmektedir. 

1984 Kuruluş tarihi Kuruluş tarihi 

8. Gazi Üniversitesi 

Resim 13. Gazi Üniversitesi Logosu 

Kaynak: www.gazi.edu.tr 

 

Tablo 8. Gazi Üniversitesi Logosunun Semiyotik Analizi 

Gazi Üniversitesi Logosu 

Gösteren Gösterilen 
 Düzanlam Yananlam 

Açık Mavi küçük 
daire 

Logo arka planı 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göz rengini, 
gökyüzünü ve geleceği simgelemektedir. 

El yazısı Gazi 
kelimesi 

Üniversitenin ismi 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün el yazısındaki 
Gazi unvanını simgelemektedir. 

Koyu mavi daire 
Üniversite yazısının 
bulunduğu logo zemini 

Özgürlüğü, ciddiyeti, sakinliği ve dinginliği 
simgelemektedir. 

Gazi Üniversitesi 
yazısı 

Üniversitenin ismini 
göstermektedir. 

Üniversitenin ismini göstermektedir 

1926 Kuruluş tarihi Kuruluş tarihi 

Beyaz renk alanlar Logo boşluğu ve yazı 
rengi 

Saflık, temizlik, aydınlık 

 

  

http://www.gazi.edu.tr/
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9. Ege Üniversitesi 

Resim 14. Ege Üniversitesi Logosu 

Kaynak: www.ege.edu.tr 

Tablo 9. Ege Üniversitesi Logosunun Semiyotik Analizi 

Ege Üniversitesi Logosu 

Gösteren Gösterilen 
 Düzanlam Yananlam 

Mavi zemin Logo arka planı Ege Denizi’nin rengini simgelemektedir. 

Küçük e harfi Üniversitenin isminin baş harfi 
Üniversitenin isminin baş harfini 
simgelemektedir. 

Mavi Dalgalar Deniz dalgası Ege denizinin sularını simgelemektedir. 

Beyaz Zemin ve 
yazılar 

Logo boşluğu ve yazı rengi Saflık, temizlik ve aydınlığı simgelemektedir. 

1955 Kuruluş tarihi Kuruluş tarihi 

Ege Üniversitesi 
yazısı 

Üniversitenin ismini 
simgelemektedir.  

Üniversitenin ismini simgelemektedir. 

 

10. Boğaziçi Üniversitesi 

Resim 15. Boğaziçi Üniversitesi Logosu 

 

Kaynak: www.boun.edu.tr 
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Tablo 10. Boğaziçi Üniversitesi Logosunun Semiyotik Analizi 

Boğaziçi Üniversitesi Logosu 

Gösteren Gösterilen 
 Düzanlam Yananlam 

Açık mavi yarım daire 
Logo görseli, mavi 
daire 

Marmara Denizi’ni simgelemektedir. 

Koyu mavi yarım daire 
Logo görseli, mavi 
daire 

Kara Denizi simgelemektedir. 

İki yarım dairenin 
asimetrik birleşimi 

İki yarım dairenin 
asimetrik birleşimi, 
logo görseli 

İki deniz arasındaki geçidi (boğazı) 
simgelemektedir. 

Beyaz zemin  Logo boşluğu ve yazı 
rengi 

Saflık, temizlik ve aydınlığı simgelemektedir. 

Aşağı ve Yukarı dönük 
üçgenler 

Kep / İki bitişik 
üçgen 

Üstteki koyu renkli üçgen akademisyenleri, alttaki 
açık renkli üçgen öğrencileri temsil eder. 
Akademisyenlerden öğrencilere bilgi aktarımı 
simgelenmektedir.  

1863 Kuruluş tarihi Kuruluş tarihi 

Boğaziçi Üniversitesi 
yazısı 

Üniversitenin ismini 
simgelemektedir.  

Üniversitenin ismini simgelemektedir. 

 

Sonuç 

Çalışma kapsamında, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP Araştırma 
Laboratuvarı’nın 2017-2018 Türkiye sıralamasına göre, ilk on sırada yer alan üniversitelerin  devlet 
üniversitelerine ait logoları göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen bulgulara 
göre, üniversitelerin kuruluş yeri ve yıllarına dair bazı özelliklerini logolarında semboller aracılığıyla 
yansıttıkları görülmektedir.  Aynı zamanda üniversitelerin misyonu ve vizyonu da logoların 
oluşturulmasında dikkate alınmıştır.  

Gerek bulundukları konum gerekse beslendikleri kültür bakımından üniversiteler içinde bulundukları 
toplumlardan etkilenirler ve onları etkilerler. Toplumla doğrudan içiçe iletişim içerisinde olan 
üniversitelerin markalaşmaları da kendilerini nasıl konumlandırdıklarıyla ilintilidir. Örneğin 
Hacettepe Üniversitesi’nin logosunda yer alan “Alacahöyük Geyiği” sembolü doğrudan hititleri 
çağrıştırmaktadır. Aynı şekilde Ege Üniversitesi logosunda bulunan dalga figürleri, üniversitenin bir 
deniz kıyısında yer aldığının açık bir göstergesidir.  

Bu çalışma bize göstermektedir ki, üniversitelerin markalaşabilmeleri açısından oldukça önemli olan 
akılda kalıcılık düzeyi, logolarının tasarım özellikleri ve logolarda kullandıkları sembollerle 
arttırılabilmektedir.  

Sonuç olarak, üniversite markalaşmasında logolar üniversitenin içinde bulunduğu, şehrin, ülkenin ve 
kültürün izlerini taşıyacak şekilde tasarlanmaktadır. Bunun nedeni olarak logoların ve üniversitelerin 
diğer üniversitelerden ayırt edilebilmelerini sağlama ve farklılaşma isteği gösterilebilmektedir. 
Böylelikle üniversitenin bilinirliği ve akılda kalıcılığı arttırılmış ve kurum kimliği ve imajı etkin bir 
biçimde yansıtılmış olur. 
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SOSYAL SORUMLULUK REKLAMLARINDA KAHRAMANLIK İMGESİ: 
GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ 

Arş. Gör. Dr. Handan GÜLER İPLİKÇİ266 

Özet 

Sosyal sorumluluk projeleri, bireyleri gönüllülere dönüştürerek duyarlı bir toplum oluşturmayı 
hedeflemektedir. Çevre sorunları, sosyal ve ekonomik sorunlar, sağlık sorunları gibi toplumu olumsuz 
etkileyen etmenlere çare aramak, kültürü ve etik kuralları muhafaza etmek gibi işlevleri olan sosyal 
sorumluluk projelerindeki en önemli amaç toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak toplumsal 
faydayı sağlamaktır. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında oluşturulan reklamların daha etkin ve 
akılda kalıcı olabilmesi için bazı imgelerden faydalanılmaktadır. Bu imgelerden biri de kahramanlık 
imgesidir. Sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olmanın kişiye verdiği empati kurma, sorumluluk 
alma, hayırseverlik ve fedakarlık gibi kişisel özellikler tasarımlarda kahramanlık imgesiyle karşılık 
bulabilmektedir. Kahramanlık imgesi sayesinde bireylere “gönüllü olarak siz de kahraman 
olabilirsiniz” alt mesajı verilmekte, sosyal sorumluluk projelerinde yer almanın kişide yarattığı manevi 
duygulara gönderme yapılmaktadır. Bu çalışmada kahramanlık imgesi içeren örnek sosyal sorumluluk 
reklamları göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenecektir.  

 Anahtar Kelimeler : Sosyal Sorumluluk, Reklamcılık, Göstergebilimsel Analiz.  

Jel Kodları  : M3, M14, M37 

 

HEROIC IMAGE IN SOCIAL RESPONSIBILITY ADVERTISEMENTS: SEMIOTIC ANALYSIS 

R. A. Dr. Handan GÜLER İPLİKÇİ  

Abstract 

Social responsibility projects have an aim to create a responsive community by transforming individuals 
into volunteers. The main goal of the social responsibility projects, which function as a tool to find 
solutions for environmental, social, economic and healthcare problems and to preserve culture and 
ethics, is to provide social benefit regarding the social requirements.  Within the scope of social 
responsibility projects, there are some factors used to take advantage of advertisements being more 
ascendant and catchy. For those advertisements which were created in scope of social responsibility to 
be more effective and catchy, some images are being used. One of these images is heroic image. The 
personal features associated with volunteers who participate in social responsibility projects, such as 
empathy, taking responsibility, philanthropy and devotion, might be corresponded by heroic image in 
designs. By the virtues of heroic image, the message of “you can become a hero by becoming a 
volunteer” is being given, thus the idea of gaining sentimental values by taking part in social 
responsibility projects is stimulated. In this study, some examples of social responsibility 
advertisements which contains heroic image are examined by semiotic analysis. 

Key Words : Social Responsibility, Advertising, Semiotic Analysis. 

JEL Codes : M3, M14, M37 

 

Giriş 

İnsanların ve işletmelerin yaşamlarını sürdürdükleri çevreye, gruplara ve bireylere olan tutumu ile ilgili 
olan sosyal sorumluluk kavramı gönüllülük esasına dayanmaktadır. Gerek kurumsal gerek bireysel 
olarak gerçekleştirilecek olan sosyal sorumluluk faaliyetlerinin hiçbir yasal zorunluluğu yoktur. Bu 
nedenle de potansiyel gönüllüleri ikna etmek ve sosyal sorumluluk projelerinde ihtiyaç duyulan yeterli 
gönüllü sayısına ulaşmak fazladan çaba gerektirmektedir.  

                                                        
266 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, +905356181330, handan.guler@cbu.edu.tr 
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Sosyal pazarlama çalışmaları kapsamında reklamlar ve tanıtım faaliyetleri ile sosyal sorumluluk 
projelerine dikkat çekilmektedir. Toplumsal bilincin oluşturulması, projelerde yer alacak gönüllülere 
ulaşılması açısından bu tür faaliyetlerin önemi büyüktür.  

Bu durum yapılan reklamların dikkat çekici ve akılda kalıcı olması gerekliliğini doğurmaktadır. 
Reklamcılar sosyal sorumluluk projelerine ait reklam kampanyalarının etkili olabilmesi için 
arketiplerden faydalanmaktadır. İlk örnek olarak da adlandırılan arketipler insanların bilinçaltını 
etkiler ve bu sayede reklam karakteriyle duygusal açıdan bağ kurulmasına olanak tanır.  

Bu çalışmada sosyal sorumluluk projelerine ait reklamlarda sıklıkla kullanılan kahramanlık arketipinin 
nasıl imgelendiği incelenecektir. Rastgele seçilmiş basılı reklamlar üzerinde göstergebilimsel analiz 
yöntemi kullanılacak ve kahramanlık imgesinin göstergeler üzerinden nasıl aktarıldığı detaylı olarak 
incelenecektir.  

Literatür 

Sosyal Sorumluluk  

Sorumluluk kavramı, “kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın 
sonuçlarını üstlenmesi” (http://www.tdk.gov.tr, 27.09.2018) anlamını ifade etmektedir. Bu tanımdan 
yola çıkarak sosyal sorumluluk kavramı; diğer insanların çıkarları ve yasal haklarının korunması için 
herkesin sahip olduğu vicdani tutum (Koontz ve O’Donnell’den akt. Toker ve Tat, 2013: 36) şeklinde 
tanımlanabilmektedir. Sosyal sorumluluk faaliyetlerini/projelerini gerçekleştirebilmek adına aynı anda 
bir çok gönüllüye ihtiyaç duyulabilmektedir. Örneğin organ nakli, kan bağışı, çevre temizliği vb. 
konular tek bir gönüllünün gerçekleştiremeyeceği faaliyet veya projeleri gerektirmektedir. Bu 
nedenledir ki gerçekleştirilecek olan projelerin gereken gönüllü sayısına ulaşabilmesi ve toplumda 
konuyla ilgili sorumluluk bilincinin oluşturulabilmesi için sosyal pazarlama faaliyetlerinden 
faydalanılmaktadır. Carroll sosyal sorumluluğu dört boyutta incelemektedir. Bunlar; Ekonomik, yasal, 
ahlaki ve gönüllü sorumluluklardır (Carroll,1991: 4). 

Sosyal pazarlama; toplumsal tutumu olumlu yönde etkilemeyi, değiştirerek geliştirmeyi temel alan bir 
pazarlama türüdür. Çevreyi ve doğal kaynakları korumak, uyuşturucu ve alkol gibi zararlı 
maddelerden gençleri uzaklaştırmak, çocuk ve kadın haklarını muhafaza etmek, ekonomik açıdan 
ihtiyaç sahibi kişi veya gruplara yardımcı olmak, afetler sonrası afetzedeleri yeniden hayata 
tutundurmak gibi bir çok durum gibi birçok farklı konuda gerçekleştirilmektedir (Navaie, 2005). Sosyal 
pazarlama kapsamında reklamcılık ve tanıtım faaliyetlerinden faydalanılmaktadır.   

Sosyal Sorumluluk Reklamları 

Sosyal sorumluluk projeleri oluşturulurken reklam ve tanıtım çalışmalarından yararlanılmaktadır. 
Reklamlar ilgi çekici ve akılda kalıcıdır. İnsanların duygularına hitap ederek tutum değişikliğine neden 
olmaktadır.  Sosyal sorumluluk projelerinde de gerçekleştirilmek istenen şey tam olarak budur. 
Duyarlılık gerektiren konularda toplumu harekete geçirmek ya da sadece farkındalık yaratmak amacı 
gütse bile, sosyal sorumluluk reklam kampanyaları sıradan insanları gönüllülere dönüştürmek ve 
toplumsal bilinci oluşturabilmek için oldukça önemlidir.  

Sosyal sorumluluk reklamlarında kar amacı güden reklamlar gibi sadece gerçekleri söylemek ya da 
ürünün özelliklerini tasvir etmek yeterli olmamaktadır. Bu tür reklamlarda gerçekleri söylemek kadar, 
duygu yaratmak ve tutum geliştirmek de önemlidir. Yapılan araştırmalar duygunun hafıza üzerinde 
olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir (Sarp ve Tosun; 2011: 452) ve duygu destekli öğrenme çok 
daha akılda kalıcı olur.   

Kahramanlık Arketipi  

Farsça’dan Türkçe’ye geçmiş bir kelime olan ‘kahraman’ kelimesi. Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde 
alp ve yiğit sıfatlarıyla da eş anlamlandırılan kahraman kelimesi için üç tanımlama yapılmaktadır.  

1. Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit.  

2. Bir olayda önemli yeri olan kimse.  

3. Roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi. (TDK) 
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“Kahraman arketipinin ana temasını cesaret oluşturmaktadır. Güçlüdür ve kötülere meydan okur. 
Etrafındakilerin saygısına ve sevgisine sahiptir. Kahraman arketipine sahip karakterler mücadeleci bir yapıya 
sahiptir. Savaşmaktan kaçınmaz, kurtarıcı rolünü üstlenir. Asker ve şampiyon sporcu olarak vücut bulurlar 
(Güler İplikçi, 2018: 265)”.  

Kahraman arketipinin yaşam bulduğu alanları savaş alanları, yarışmalar, kaos ortamları, güvenliği 
sağlanacak sokaklar, yoğun rekabet ortamına sahip iş dünyası gibi mekanlardır (Mark ve Pearson, 2001: 
105). Bu nedenle sosyal sorumluluk projelerine ait reklam kampanyalarında kullanılması oldukça 
uygundur.  

Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak göstergebilimsel analiz kullanılmaktadır. Göstergebilim görsel 
tasarımlardaki sembol ve imgelerin ne anlama geldiğini incelemek üzere araştırmalar tarafından 
sıklıkla kullanılmaktadır.  

Saussure’e göre göstergebilim (semiyoloji), Yunanca “Semeion” (gösterge) ve "Logie" (bilim) 
sözcüklerinden meydana gelmiştir. Dünyanın diğer bir ucunda ise, göstergebilimin bağımsız bir bilim 
dalına dönüşmesini sağlayan Amerikalı felsefeci/mantıkçı Charles Saunders Peirce (1839-1914), 
Ferdinand de Saussure'den habersiz göstergebilimle ilgilenmiş, ancak semiology yerine semiotics 
deyimini kullanarak göstergelerin mantıkla olan ilişkisi üzerinde durmuştur. Mantıkla semiotics'in aynı 
şey olduğunu, ikisinin de soyutlama ve simgeleme eylemlerini incelediğini savunmuştur (Eren Özer; 
2010: 36). 

Peirce (1839–1914) “Semiyotik” kuramını tasarlarken hem dilsel hem de dil dışı göstergelerden 
yararlanmıştır. Charles Sanders Peirce’e göre “göstergelerin biçimsel öğretisi” olan göstergebilim 
mantığın bir başka adıdır (Rifat, 2009: 30).  

 

Şekil 1. Pierce’in Semiyotik Üçgeni (Fiske, 1990: 42) 
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Sosyal Sorumluluk Projerine Ait Reklam Görsellerinin Semiyotik (Göstergebilimsel) Analizi 

Reklam Görseli 1. Hellenic Association of Blood Donors (Hellenic Kan Bağışçıları Birliği) 

Kaynak: Adeevee, HABD, Spidey Ad.  Kaynak: www.spiderman.marvelhq.com/games 

Gösteren: Gösterilen: 

Dolu kan torbası ve hortumu. Kan bağışı 

Kırmızı kaslı, örümcek ağı desenli bir kol Örümcek adam  

‘You can be someone’s Superhero’ yazısı Siz de süper kahraman olabilirsiniz mesajı. (Kan 
vererek) 

Yorum: Görselde örümcek adamın yalnızca kolu ve bir kan torbası bulunmaktadır. Buradan Örümcek 
Adam’ın kan bağışladığı çıkarımı yapılabilmektedir.  Kolun, Örümcek Adam’a ait olduğu mesajını 
güçlendirmek için görsel, ağ atma hareketi olan yüzük ve orta parmağın avuç içine doğru katlanmış 
olarak ve kırmızı giysi üzerinde ağ desenleri kullanılarak oluşturulmuştur.  

Reklam Görseli 2. Oral Health America Reklamı  

Kaynak: www.oralhealthamerica.org 

 

http://www.oralhealthamerica.org/
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Gösteren: Gösterilen: 

Pembe giysili kız çocuğu Kız çocuğu 

Kırmızı pelerin Süper kahraman  

Şehir silüeti Geleceğe karşı güçlü bir duruş 

Mavi tikli görev yazıları Gerçekleştirilen görevler 

Yorum: Görselde küçük bir kız çocuğunun süper kahraman sorumluluklarını yerine getirdiği mesajı 
verilmektedir. Bu sorumluluklar; 

• Şehri dinozorlardan korumak,  

• Ay’a uçup geri dönmek,  

• Maske ve pelerini yıkamak 

• Dişleri günde iki kez ve iki dakika boyunca fırçalamak olarak belirtilmiştir. 

 İlk üç madde tamamen süper kahramanların gerçekleştirebileceği görevlerden oluşmakta dördüncü 
madde ise her çocuğun yapması istenen ve beklenen diş fırçalama davranışıdır. Çocukları süper 
kahramanlara özendirerek davranış geliştirme amacı güdülmektedir.   

Aynı zamanda kız çocuğunun duruşu ve arka planda yer alan şehir silueti ile Batman ve Gotham City’e 
gönderme yapılmaktadır. Böylelikle hedef kitle zihnindeki kahramanlık imgesi güçlendirilmektedir. 

 

Reklam Görseli 3. HEMOSC – (Santa Catarina Hematoloji ve Hemoterapi Merkezi) Reklamı

 

Kaynak: www.adsoftheworld.com  

Gösteren: Gösterilen: 

İşaret Parmağı Gönüllü, katılımcı birey 

Mavi Pelerin-Kırmızı Etek Süper kahraman 

Maske – Peruk Parmak kuklası Kahraman canlandırmak, hayat vermek 

Yazılar Gönderilmek istenen mesaj 

Yorum: Kan bağışında bulunanların bir tür kahramanlık sergilediği / bir insanın kahramanı olduğu 
mesajı verilmektedir. Süper kahraman imgeleriyle; “Süper güçleriniz olmasa da bağışçı olarak 
kahraman olabilirsiniz”, “gönüllü olarak bir kahraman olabilirsiniz” ya da “bir kahramanı 
canlandırabilirsiniz” alt mesajları verilmektedir. İşaret parmağı ise söz almak, katılmak, fikir beyan 
etmek gibi anlamları taşımakta ve bu görselde donör olmak için gönüllü olan bireyi simgelemektedir.  
Yazılar “Kahraman olmak için süper güçlere ihtiyacınız yok. Her gönüllü bir kahramandır. Donör olun” 
mesajlarından oluşmakta ve görseller ile bu mesajlar desteklemektedir. 
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Sonuç  

Sosyal sorumluluk reklamları bir soruna dikkat çekmek ve o sorunu çözümlemek üzerine oluşturulan 
stratejik mesajlardır. Bu mesajlar toplum bilincini oluşturmak ve gönüllü sayısını arttırmak için oldukça 
etkilidir. Gönüllülüğün bireylerde oluşturduğu duygular, koruma iç güdüsü, çevreye-canlılara karşı 
sorumluluk duyma, kendini gerçekleştirme, kahramanlık hissi, iyi biri olmak, mutlu etmek ve buna 
bağlı olarak mutlu olmak gibi duygulardır. 

Kahramanlık duygusu çocuklarla ilgili sosyal sorumluluk reklamları başta olmak üzere sağlık, çevre, 
hayvanlar gibi konularda da çokça kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada kahramanlık imgesinin sosyal sorumluluk reklamlarında nasıl işlendiği semiyotik analiz 
yöntemiyle örneklendirilmiştir. Kahramanlık imgesi kullanımının verilmek istenen mesajı 
güçlendirdiği ve gönüllülere duygusal açıdan ulaşmayı kolaylaştırdığı görülmektedir.  
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ÖZKAYNAK KARLILIĞININ DUPONT ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ 
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz Kuğu267 

Özet 

1918 yılında DuPont firması tarafından geliştirilen ve uygulanan bir analiz tekniği olan DuPont Analizi 
temel olarak karlılığa odaklanır. Analiz, aktif karlılığı, satışların karlılığı ve özkaynak karlılıklarının 
karşılıklı etkileşimlerini ele alarak, işletme performansının ölçümünde kullanılan önemli bir finansal 
analiz yöntemidir. DuPont Analizi oran analizinde yer alan karlılık oranlarını nedensellikleri ile ele alıp 
tamamlayan bir yöntemdir. Bu çalışmada BİST Metal Ana Sanayi sektöründe yer alan firmalara DuPont 
Analizi uygulanarak aktif karlılık, satışların karlılığı ve özkaynak karlılıkları ölçülmeye çalışılmıştır. 
Çalışma birden fazla dönem için tekrarlanarak analizin zaman içinde değişen sonuçları saptanmıştır.   

Anahtar Kelimeler : DuPont Analizi, Satışların karlılığı, Aktif karlılığı. 

Jel Kodları  : G0, G1, G3 

 

MEASUREMENT OF RETURN ON EQUITY with dupont analysıs 

Abstract 

DuPont Analysis, an analytical technique developed and applied by DuPont in 1918, is mainly focused 
on profitability. Analysis is an important method of financial analysis that is used to measure business 
performance, taking into account the reciprocal interactions of return on assets, return on sales and 
return on equity. DuPont Analysis is a method that complements the profitability ratios in rate analysis 
with causality. In this study, we tried to measure return on assets, return on sales and return on equity 
by applying DuPont Analysis, which is located in BİST Metal Main Industry sector. The study was 
repeated for more than one period and the results of the analysis were determined over time. 

Key Words : DuPont Analysis, Return on Sales, Return on Assets 

Jel Codes : G0, G1, G3 

 

1. Giriş 

DuPont Analizi, 1920’li yıllarda A. B. D. ‘de kurulu ve özünde kimya sektöründe faaliyet gösteren bir 
firma olan Du-Pont de Nemours & Co. tarafından geliştirilen bir karlılık saptama ölçütüdür. Analiz, 
özünde özkaynakların karlılığına odaklanmaktadır. Ancak, özkaynak karlılığını net kar ile 
ilişkilendirmek yerine, daha uzun yoldan hesaplamaktadır.  

Özkaynak karlılığı net kar / özkaynaklar formülü ile kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Bu hesaplama 
biçiminde, net karın elde edilmesinde özkaynakların payının belirlenmesi, bir başka ifade ile özkaynak 
karlılığının belirlenmesi sonucuna ulaşılırken, bu karlılığı etkileyen bileşenler dikkate alınmamaktadır. 
DuPont Analizi, özkaynak karlılığını özet olarak belirlemek yerine, ayrıntıları ile ele almaya çalışan 
farklı bir karlılık hesaplama yöntemidir.  

DuPont Analizi, özkaynak karlılığını üç aşamada ele alır. Bunlardan birincisi, satışların karlılığı, ikincisi, 
aktiflerin devir hızı, üçüncüsü ise, kaldıraç oranıdır. Burada hedeflenen, varlıkların ne kadar verimli 
kullanıldığı, satışlardan ne kadar gelir elde edildiği ve finansal yapının özkaynak karlılığı elde 
etmekteki etkisinin ayrı biçimlerde analiz edilmesidir.  

Bu çalışmada BİST metal sanayi endeksine dahil işletmelere DuPont Analizi uygulanmaya çalışılmıştır. 
Bu amaçla 2012-2017 döneminde sektör firmalarının satışlarının karlılığı, aktif devir hızları ve kaldıraç 
oranları belirlenmiş, belirlenen oranlardan hareket edilerek özkaynak karlılıkları hesaplanmış ve 
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yorumlanmaya çalışılmıştır. Bilgilerin tamamı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet 
sitesinden derlenmiş ve Excel programı kullanılarak hesaplanmıştır. 

2. Satışların Karlılığı  

Net kar / Net satışlar         (1) 

formülü ile hesaplanır. Satışların ne kadarının işletmeye net kar olarak döndüğünün, bir başka ifade ile 
satışlardan elde edilen karlılık oranının ifadesidir.  

3. Aktif Devir Hızı 

Net satışlar / Toplam aktif         (2) 

ile hesaplanır. Oran, aktiflerin verimliliğini ölçmeye yarayan bir orandır. İşletmenin, tüm varlıklarını ne 
derecede etkin kullanmakta olduğunun göstergesidir. 

4. Kaldıraç Oranı 

Toplam aktif / Özkaynaklar        (3) 

ile hesaplanır. Finansal yapıyı ifade eden bir orandır. Tüm varlıkların özkaynaklarla finanse edilen 
kısmını gösterir. 

5. Özkaynak Karlılığı 

DuPont Analizine göre özkaynak karlılığı, 

Net kar/Net satışlar x Net satışlar/ Toplam aktifler x Toplam aktifler/Özkaynaklar (4) 

ile hesaplanır. 

6. Uygulama 

DuPont Analizi hesaplamasında kullanılan BİST Metal Ana Sanayi işletmeleri tablo 1’de yer almaktadır. 

BİST Kodu Şirket Ünvanı 

BRSAN Borusan Mannesman Boru San. ve Tic. A. Ş. 

BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A. Ş. 

BURVA Burçelik Vana San. ve Tic. A. Ş. 

CELHA Çelik Halat ve Tel San. A. Ş. 

CEMAS Çemaş Döküm San. A. Ş. 

CEMTS Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A. Ş. 

CUSAN Çuhadaroğlu Metal San. ve Pazarlama A. Ş. 

DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mam. San. ve Tic. A. Ş. 

ERBOS Erbosan Erciyes Boru San. ve Tic. A. Ş. 

EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fab. T. A. Ş. 

ISDMR İskenderun Demir ve Çelik San. A. Ş. 

IZMDC İzmir Demir Çelik San. A. Ş. 

KRDMA,B,C Kardemir Karabük Demir Çel. San. ve Tic. A. Ş.  

SARKY Sarkuysan Elektolitik Bakır San. ve Tic. A. Ş. 

TUCLK Tuğçelik Al. ve Metal Mam. San. ve Tic. A. Ş. 

 

Sektör firmalarının net karlıkları tablo 2’de hesaplanmıştır. 
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Tablo 2. 2012-2017 Net Karlılıklar 

Firma  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

BRSAN  0.28  0.3  0.15  0.09  0.31  0.53 

BURCE  -0.26  -0.99  0.004  -0.46  -0.12  -0.34 

BURVA  -1,44  -0,99  -0,56  0,06  -0,1  0,24 

CELHA  0.028  -0.028  0.332  0.045  0.095  0.283 

CEMAS  0.81  2.3  -1.72  -2.74  -2.1  -2.48 

CEMTS  0.51  0.38  0.38  0.21  0.51  0.98 

CUSAN      0.6  0.3 

DMSAS  -0.52  0.04  0.2  0.28  -0.81  0.14 

DOKTA  0.13  0.11  0.13  0.15  -0.27  0.26 

ERBOS  0.77  0.5  0.58  0.53  0.81  0.74 

EREGL  0.33  0.32  0.03  0.14  0.11  -0.21 

ISDMR      0.65  0.79 

IZMDC  0.51  -8.46  -0.5  -1.63  -0.3  0.07 

KRDMA  0.73  0.37  0.72  -0.11  -0.5  0.37 

OZBAL  -0.4  -0.71  -0.59  -0.44  -0.33  -2.22 

SARKY  0.51  0.25  0.31  0.29  0.26  0.4 

TUCLK   0.13  0.24  0.19  0.66  0.15 

Ortalama  0.263692  -0.392  0.019  -0.24679  -0.02656  -0.01481 
 

Tablodan da görüleceği üzere, sektörün net karlılık oranları çok değişkendir. Negatif değerlerden 
pozitif değerlere çok geniş bir aralık içinde dalgalanmaktadır. Bu durum sektörün karlılıklarının çok 
kırılgan olduğunu, negatif veya pozitif gelişmelerden çok fazla etkilendiğini ifade etmektedir. 

Sektör aktif devir hızları tablo 3’de yer almaktadır. 

Tablo 3. 2012-2017 Aktif Devir Hızı 

Firma 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BRSAN 0.1 0.06 0.06 0.11 0.14 0.11 

BURCE 0.08 0.06 0.12 0.08 0.11 0.12 

BURVA 0.05 0.13 0.12 0.18 0.2 0.26 

CELHA 0.19 0.21 0.24 0.14 0.17 0.25 

CEMAS 0.01 0.03 0.04 0.02 0.03 0.05 

CEMTS 0.1 0.18 0.19 0.15 0.19 0.21 

CUSAN         0.19 0.13 

DMSAS 0.07 0.11 0.14 0.11 0.09 0.17 

DOKTA 0.18 0.16 0.17 0.14 0.14 0.25 

ERBOS 0.14 0.16 0.19 0.16 0.16 0.2 

EREGL 0.15 0.24 0.14 0.22 0.2 0.12 

ISDMR         0.12 0.22 

IZMDC -0.02 0.01 0.03 0.05 0.08 0.07 

KRDMA 0.12 0.11 0.15 0.04 0.04 0.1 

OZBAL 0.17 0.17 0.17 0.23 0.19 0.05 

SARKY 0.07 0.11 0.09 0.13 0.1 0.15 

TUCLK   0.07 0.06 0.05 0.12 0.11 

Ortalama 0.100714 0.120667 0.127333 0.120667 0.133529 0.151176 
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Tablodan görüleceği üzere, aktif devir hızları ortalaması 0,1 ile 0,15 arasında değişkenlik göstermekte 
ve inceleme döneminde artış hızı göstermektedir.  

Kaldıraç oranları Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo 4.  2012-2017 Kaldıraç Oranları 

Firma 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BRSAN 2.35 2.78 2.69 1.57 1.52 2.28 

BURCE 2.12 2.41 2.96 1.75 1.9 2.22 

BURVA 4.6 3.52 4.96 2.42 2.82 2.89 

CELHA 2.43 3.64 2.89 3.25 3.75 3.53 

CEMAS 1.33 1.26 1.25 1.64 1.81 3.04 

CEMTS 1.14 1.16 1.19 1.3 1.4 1.55 

CUSAN         1.63 0.65 

DMSAS 1.82 2.05 2.14 2.41 3.61 3.76 

DOKTA 2.22 2.54 2.7 2.92 -22.9 22.01 

ERBOS 1.53 1.74 1.65 1.44 1.45 1.6 

EREGL 1.84 1.68 1.73 1.74 1.82 1.78 

ISDMR         1.41 1.39 

IZMDC 2.24 4.5 4.2 2.84 4.43 4.45 

KRDMA 1.9 2.08 2.26 2.19 2.53 2.83 

OZBAL 4.04 7.35 11.58 26.54 -64.66 -7.57 

SARKY 3.04 2.78 2.65 2.64 2.93 3.33 

TUCLK   4.19 3.06 3.86 2.39 2.11 

Ortalama 2.328571 2.912 3.194 3.900667 -3.06824 3.05 
Tablo incelendiğinde, sektör firmaları özkaynaklarının oldukça üzerinde yabancı kaynak kullandıkları 
görülmektedir. 

Özkaynak karlılıkları ise tablo 5’de yer almaktadır. 

Tablo 5. 2012-2017 Özkaynak Karlılıkları 

Firma 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BRSAN 0.06 0.05 0.03 0.02 0.06 0.13 

BURCE -0.05 -0.15 0.001 -0.07 -0.02 -0.09 

BURVA -0.34 -0.46 -0.34 0.03 -0.05 0.18 

CELHA 0.01 -0.02 0.23 0.02 0.06 0.25 

CEMAS 0.01 0.09 -0.08 -0.08 -0.13 -0.36 

CEMTS 0.06 0.08 0.09 0.04 0.14 0.31 

CUSAN         0.19 0.07 

DMSAS -0.07 0.01 0.06 0.07 -0.26 0.09 

DOKTA -0.05 0.05 0.06 0.06 -0.88 1.43 

ERBOS 0.16 0.14 0.19 0.13 0.19 0.24 

EREGL 0.09 0.13 0.01 0.05 0.04 -0.05 

ISDMR         0.11 0.24 

IZMDC -0.02 -0.24 -0.07 -0.69 -0.11 0.02 

KRDMA 0.17 0.08 0.24 -0.01 -0.06 0.1 

OZBAL -0.28 -0.89 -1.13 -2.66 -4.04 0.86 

SARKY 0.1 0.08 0.07 0.1 0.08 0.19 

TUCLK   0.04 0.04 0.04 0.18 0.04 

Ortalama -0.01071 -0.06733 -0.03993 -0.19667 -0.26471 0.214706 
İnceleme döneminde özkaynak karlılıkları 2017 hariç, negatif değer olarak gerçekleşmiştir. 
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DuPont Analizinde incelenen özkaynak karlılığı bileşenlerinin ortalama değerlerinin zaman içindeki 
değişimleri grafik olarak gösterildiğinde aşağıdaki grafikler elde edilecektir. 

Şekil 1. Net Karlılık Oranı Değişimi 

 

 

Şekil 2. Alacak Devir Hızı Değişimi 

 

 

Şekil 3. Kaldıraç Oranları Değişimi 
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Şekil 4. Özkaynak Karlılığı Değişimi 

 

 

7. Değerlendirme ve Sonuç 

İnceleme döneminde 2017 yılı hariç, işletmeler negatif özkaynak karlılığı elde etmişlerdir. 
Özkaynaklarının kar üzerinde bir etkisi yoktur.  

2016 hariç, sektörü kaldıraç etkisinden oldukça fazla faydalanmıştır. Özkaynaklardan daha fazla oranda 
yabancı kaynak kullanmışlardır. 2016 yılından bu değerin negatif olması, iki firmanın (Özbal ve Döktaş) 
özkaynaklarını özel nedenlerden ötürü olağanüstü artırmak durumunda kalmalarından 
kaynaklanmaktadır.  

Aktif devir hızları %10 ile %15 arasında değişmektedir. Bu bakımdan aktiflerini bu değerler kadar 
verimli kullandıkları ifade edilebilir. 

Net karlılık açısından bakıldığında ise, 2014 hariç, satışlarından kar elde edememişlerdir. Özkaynak 
karlılıklarının son yıl hariç sürekli olarak negatif değerler almasına neden olarak, satışların karlı 
olmaması ve kaldıraç oranlarının yüksekliği gösterilebilir. 
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