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Foreword 
 

I. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu Gaziantep Üniversitesi ve Fon Üniversitesi’nin 

(Makedonya) katkılarıyla İKTİSAD Dergisi Koordinatörlüğü’nde 25-26-27 Ekim 2018 tarihlerinde 

Gaziantep Üniversitesi’nde düzenlenmiştir. 

“Tüm Boyutlarıyla Sürdürülebilir Kalkınma” temalı I. Uluslararası Ekonomi ve İşletme 

Sempozyumunun temel amacı; doğal kaynakların bilinçsizce tüketildiği, kirliliğin yüksek oranda 

arttığı, ekolojik dengenin bozulduğu ve yüksek teknolojinin hakim olduğu bir dünyada insanlığın 

geleceği için Sürdürülebilir Kalkınma konusunda bilim insanları tarafından yeni fikirler ve çözüm 

önerileri sunulmasını sağlamaktır. Farklı ülkelerde farklı temalarla sonraki yıllarda da yapılması 

planlanan sempozyumlar zinciri ile bilim insanlarına özgün bir tartışma platformu sağlanması 

hedeflenmektedir.  

Sempozyum’a; Türkiye dahil Cezayir, Suriye (İdlib bölgesi), Ürdün, Kırgızistan, Rusya, İran, 

Bosna-Hersek, Kosova, Polonya ve Irak olmak üzere 11 farklı ülkede, 40 farklı üniversiteden 106 

bildiri ile 150 bilim insanı katılım sağlamıştır. Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak sunulacaktır. 

Sempozyumun gerçekleştirilmesi sürecinde;  

-öncelikle ve özellikle hiç bir desteğini esirgemeyerek paydaş olan Gaziantep Üniversitesi 

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ali GÜR’e, paydaşımız olan Fon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nano 

RUZİN’e, 

Sempozyum Onur Kurulunda yer alarak Sempozyumumuzu şereflendiren; 

İskenderun Teknik Üni. Rektörü Prof. Dr. Türkay DERELİ’ye, 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Rektörü Prof. Dr. Niyazi CAN’a, 

Niğde Ömer Halisdemir Üni. Rektörü Prof. Dr. Muhsin KAR’a, 

Mehmet Akif Ersoy Üni. Rektörü Prof. Dr. Adem KORKMAZ’a, 

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik POLAT’a, 

Kilis 7 Aralık Üni. Rek. Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN’a 

ve Hasan Kalyoncu Üni. eski Rektörü Prof. Dr. Tamer YILMAZ’a,  

Sempozyumumuza Polonya’dan davetli konuşmacı olarak gelen Sayın Krzysztof DRACHAL’a, 

Makedonya Fon Üniversitesi Rektörü adına, konuşmalarını yapan Fon Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Sayın Dr. Yunus Emre TANSÜ’ye, Sempozyumun Mühendislik Fakültesi’nde 

gerçekleşmesinde yardımcı olan Fakülte Dekanı Sayın Prof. Dr. Mustafa GÜNAL ve Fakülte 

Sekreteri Mehmet KAPLAN’a, Sempozyumumuza da oturum başkanlığı yapan saygıdeğer 

hocalarımıza,bildirileri ile Sempozyumun özünü oluşturan bilim insanlarına, Sempozyum sürecin 

de emeği geçen bütün kişi ve kurumlara,Sempozyuma teşrif eden tüm katılımcılara ve 

öğrencilerimze ve de cesaretle Sempozyum sorumluluğunu üstlenen ekip arkadaşlarıma  

BÜTÜN KALBİMLE EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM.  

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı  
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TÜRKİYE’DE KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMINDA 

SAYIŞTAY DENETİMİ ETKİSİ: ÜNİVERSİTELER ÖRNEĞİ 
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ACCOUNTS EFFECT: THE CASE OF UNIVERSITY 
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Öz 

Günümüzde insanların bilgiye kolayca ulaşmaları, her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da 

sorgulamalar ve tercihler ortaya çıkarmıştır. Tarihte ilk kez Magna Carta Libertatumunda örneği 

görülen, “sadece benim seçtiklerim bana vergi yasaları getirsin” anlayışı günümüzde dönüşüm 

yaşayarak “vergi veriyorsam seçtiklerim de bana hesap vermelidir” şekline bürünmüştür. İşte bu 

değişim ve dönüşüm ülkelerde kamu kaynağı kullanmada parlamentolar adına denetim yetkisi 

kullanan yüksek denetim organlarını daha önemli hale getirmiştir. Ülkemizde de bu yetkiyi anayasa 

gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay kullanmaktadır. Avrupa Birliğine uyum süreci 

çerçevesinde yapılan en son reform Sayıştay Kanununun değiştirilmesidir. Yapılan bu reformla 

Sayıştay, uluslararası standartlara uygun hale getirilmiş ve denetimler bu çerçevede yapılmaya 

başlanmıştır. Önemli bir bölümünü vergilerin oluşturduğu kamu kaynaklarını kullanan kamu 

idarelerinin yaptıkları harcamalarda ve gelirlerin toplanmasında etkililik, ekonomiklik ve verimlilik 

ilkelerine uyup uymadıkları, verdikleri karar ve uygulamalarda mevzuata aykırı işlem yapıp 

yapmadıkları bu denetimler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz bulguların ortaya çıkarılması 

kadar, yapılan hatalı veya hileli işlemlerin sonraki yıllarda devam edip etmediği de denetimin fayda 

fonksiyonunun sorgulanmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada 2015 yılında üniversitelerde yapılan 

Sayıştay denetimlerinde tespit edilen bulguların 2016 yılında ne kadarının telafi edildiği ve makul 

güvenceye ulaştığı konusu incelenmiştir.      

Anahtar Kelimeler: Kamu Kaynağı, Sayıştay, Üniversiteler. 
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Abstract 

 

Nowadays, people have access to information easily, as in the case of every other area, the 

economic field also reveals inquires and preferences. For the first time in history as exemplified by 

the Magna Carta Libertatum, "Just my choice, bring me tax laws"approach to transformation by 

living today, "If I give a tax, my choice should account for me" has taken shape. That change and 

transformation, using public resources in countries on behalf of the parliament supreme audit body 

used audit mandate were more important. In our country, this authority is used by court of accounts 

on behalf of Turkish Grand National Assembly. The most recent reform in the European Union 

harmonization process is the amendment of the Court of Accounts. With this reform, the Court of 

Accounts has been made to comply with international standards and audits have begun to be 

carried out in this framework. An important part of this is that public administrations using public 

resources created by taxation do not comply with the principles of effectiveness, efficiency and 

efficiency in spending and in the collection of incomes, and whether they act contrary to legislation 

in their decisions and practices. Undoubtedly, the fact that the erroneous or fraudulent transactions 

carried out in the following years, as well as the discovery of the findings, lead to questioning of the 

utility function of supervision. In this study, the findings of the Court of Accounts audits conducted 

at universities in 2015, in 2016 what has been recovered and how it has reached reasonable 

assurance has been examined. 

Keywords: Public Resources, Court of Accounts, Universities  

Jel Codes: H50, H83, M42 

 

1.GİRİŞ 

20.yy sonlarına doğru kamu yönetimlerinde ortaya çıkan değişim ve dönüşüm süreçleri ve 

halkın kamu yönetimlerine eleştirilerini daha fazla seçenek kullanarak yapmaları, devleti 

yönetenlerin daha fazla tedbir almaları sonucunu ortaya çıkarmıştır. Yeni bir yönetim düşüncesini 

ve örgütlerin yapılandırılmasını etkileyen bu gelişmeler; iletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki 

gelişmeler ile iletişimde mesafe kavramlarının ortadan kalkması, herkesin her bilgiye istediği 

zaman ulaşabilmesi olarak sayılabilir (Peker, 2000:11). Kamu yönetim sistemlerini etkisi altına alan 

yapılanma süreci, devletin fonksiyon ve rolleri ile birlikte hükümet, bürokrasi ve toplum arasındaki 

ilişkilerin de yeniden masaya yatırıldığı bir değişimi içermektedir. Kamu yönetim anlayışında 

yaşanan dönüşüm bir açıdan, tek özneli merkezi, hiyerarşik kaynak ve yetkilerin tek merkezde 

toplandığı, hesap verebilirliğin devlet halk temelinde işlediği bir yönetimden, performans ölçütlerini 

dikkate alan, çok aktörlü bir yönetime doğru bir değişim anlamına da gelmektedir (Taner, 2012:39). 

2000'li yıllarda ise bu performans baskısı daha fazla hissedilmeye başlanmıştır. Özellikle sosyal 

medya denilen kontrolsüz mecrada insanların yaşam şekillerinin teknolojiyle iç içe olduğu 

ortamlarda yerli yersiz eleştiriler yöneticiler üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmaktadır.  
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Yönetici kavramından anlaşılan ilk aşamada devlet yöneticileridir. Ülkemizde 5018 sayılı 

Kanun
1
 yönetici kavramını zımni manada idari ve siyasi olarak ikiye ayırmıştır. Kanunda siyasi 

sorumluluk aktif olarak yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlara verilmiştir. İdari 

sorumluluk ise üst yöneticilere tevdi edilmiştir. 5018 sayılı Kanunun 10.maddesinde bakanlar; 

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikaların uygulanması ile bakanlıkların ve bakanlıklara 

bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık 

programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla 

koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumludur. Bu tür bir sorumluluk siyasi yönü olan bir 

sorumluluktur. Yine Kanunun 11.maddesinde üst yöneticiler;   idarelerinin stratejik planlarının ve 

bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri 

ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve 

kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, 

izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların 

yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. 

Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde 

belediye başkanı üst yöneticidir. Bakanlıklarda en üst yöneticiyi belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına 

aittir. Çalışmamızda bir kamu idaresi olan ve önemli miktarda kamu kaynağı kullanan 

üniversitelerde kamu hizmeti çerçevesinde yapılan kaynak kullanımlarının hesap verme 

sorumluluğu planında Sayıştay tarafından yapılan denetimlerinde ortaya çıkan durum ortaya 

konulacak ve Sayıştay'ın yaptığı denetimlerin üniversite boyutu ele alınacaktır.   

 

2.KAMU KAYNAKLARI TANIMI 

Dünyada devlet yönetim biçimlerinde ortaya çıkan değişimler ve küresel rekabetler, 

devletlerin yapmış olduğu harcamaların artmasına sebep olmuştur. Kamu harcamalarının artışıyla 

ilgili en temel yaklaşım Wagner Kanunudur. Adolph Wagner (1835-1917) kendi adıyla anılan bu 

kanunda, devletlerdeki ekonomik gelişmenin bir sonucu olarak kamu harcamalarının sürekli 

arttığını kanıtlamıştır (Muter vd, 2012:69). Kamu kesimi gider yönü ağır basan bir politika 

uygularken özel kesim gelir ve kar eksenli politikalar uygularlar. 

Kamu kesiminde ortaya çıkan bu harcamaların finanse edilmesi gerekmektedir. Kamu 

harcamalarının finansmanı için ihtiyaç duyulan argüman kamu gelirleridir. Merkezi yönetim bütçesi 

hazırlanırken gelir kalemleri tahmin yöntemi kullanılarak belirlenir. Bütçe denkliği esas olmakla 

birlikte bu gider-gelir dengesi sağlanamıyorsa aradaki farklar borçlanma ile finanse edilmek 

durumundadır. Kamu geliri ile kamu kaynakları aynı anlamda kullanılmaktadır. 5018 sayılı 

Kanunun 3.maddesinde kamu kaynakları; borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait 

gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerler 

olarak tanımlanmıştır. Buna göre kamu gelirleri; 

 Vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi gelirler, 

 Faiz, gecikme zammı, ceza gelirleri, 

 Sosyal güvenlik prim ve benzeri kesintiler (parafiskal gelirler), 

 Alınan bağış ve yardımlar, 

 Taşınır, taşınmaz mallarla ilgili kiralama, irtifak tesisi, gayri ayni hak tesisi gelirleri, 

 Hizmet karşılığı elde dilen gelirler, 

                                                 
1
 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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 Bono, tahvil gibi borçlanma araçlarının primli satış gelirleri sayılabilir (Bilici ve 

Bilici, 2011:129). 

Üniversiteler de kamu kaynağı kullanan idarelerdendir ve 5018 sayılı Kanuna göre genel 

yönetim kapsamının merkezi yönetim idari sınıflamasına dahil edilmişlerdir. 1050 sayılı Muhasebe-

i Umumiye Kanununda katma bütçeli kuruluş olarak adlandırılır iken yeni mali yönetim 

sınıflandırmasında özel bütçeli kuruluş olarak yerini almıştır. Özel bütçeli kuruluş olması kendine 

has bazı gelirleri olduğu anlamına da gelir. Cumhurbaşkanınca 2019-2021 dönemi için yapılan 

bütçe çağrısından (bumko, 2018) sonra yayımlanan bütçe hazırlama rehberinde yükseköğretim 

kurumlarına ayrı bir başlık açılmış ve gelirlerin nerelere kaydedileceği ve harcanacağı ayrıntılı 

olarak belirtilmiştir. Rehbere göre üniversitelere, ilgili mevzuatına göre belli amaçlarla kullanılması 

öngörülen öz gelirler; taşınmaz mallardan elde edilen kira, satış ve işletme gelirleri, 3843 sayılı 

Kanunun 7.maddesi gereğince elde edilen ikinci öğretim gelirleri, 2547 sayılı Kanunun ek 

26.maddesi gereğince elde edilen yaz okulu gelirleri, 2547 sayılı Kanunun ek 27.maddesi gereğince 

elde edilen tezsiz yüksek lisans gelirleri, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesinin (b) bendine göre 

bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere elde edilen gelirler, alınan bağış ve 

yardımlar ile özel gelirler, uluslararası ortak eğitim ve öğretim program gelirleri, uzaktan öğretim 

kapsamında öğrenim ücreti adı altında elde edilen gelirler, yükseköğretim kurumlarının özel bütçe 

nakit kaynaklarının vadeli hesaplarda değerlendirmeleri neticesinde elde edilen her türlü nema 

gelirleridir (bumko, 2018). Tanımlamada yer alan bağış ve yardımlar kalemi ağırlık olarak 

diğerlerinden fazladır. Bunun nedeni üniversitelerin finansmanının ortalama %90'ından fazlasının 

hazine tarafından sağlanıyor olmasıdır. Hazine yardımları, üniversite bütçe sınıflandırmasında, 

alınan bağış ve yardım tertiplerine kaydedilmektedir. 

5018 sayılı Kanunun 13.maddesinde tüm gelir ve giderlerin gayrisafi olarak bütçede 

gösterilmesi ve belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esası (adem-i tahsis) yer alırken, 

uygulamada fon ve döner sermaye uygulamalarının bu yasağı deldiği görülmektedir (Bilici ve 

Bilici, 2011:85). Üniversite bütçesinde yer alan öz gelir tanımının da bu durumun istisnası olarak 

kabul etmek gerekir. 

2.1. 5018 sayılı Kanuna Göre Kamu Kaynağı Kullanan Kamu İdareleri 

5018 sayılı Kanunun 2.maddesine göre kamu kaynağı kullanan kamu idareleri, merkezi 

yönetim kapsamındaki kamu idareleri (genel ve özel bütçe ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar), 

sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerdir. Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından 

kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tâbidir. Bu kapsam bir noktada genel 

devlet olarak ta tanımlanabilir. Kamu kaynağı kullanım açısından 2017-2021 yılına ait denge 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.     

Tablo 1:Genel Devlet Dengesi 2
017 

201
8 (GT) 

20
19 (P) 

20
20 (P) 

2021 
(P) 

  (Milyar TL) 

Gelirler 1.
028,2 

1.22
4,3 

1.
424,8 

1

.638,

9 

908,1 

72,9 

199,7 

1.809,
1 

1.026,
2 

Vergiler 54
9,8 

644,
8 

77
3,9 

Vergi Dışı Normal Gelirler 47,
8 

71,4 63,
8 

82,1 

Faktör Gelirleri 14
4,8 

168,
3 

19
9,3 

206,5 

Sosyal Fonlar 28
0,7 

5,0 

331,
9 

37
7,8 

478,3 

16,0 Özelleştirme Gelirleri 8,0 10,
0 

Harcamalar 1.
085,5 

1.31
2,6 

1.
493,9 

1.903,
0 
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Faiz Dışı Harcamalar 1.
025,2 

1.23
1,2 

1.
369,2 

436,1 

22,0 

    
1.725,6 

1

.569,

4 

769,0 

115,2 

841,4 

0,0 

156,
2 

1.722,
3 

Cari Harcamalar 48
0,1 

589,
2 

67
3,0 

838,8 

127,0 Yatırım Harcamaları 11
5,1 

136,
4 

10
4,8 

Transfer Harcamaları 49
0,3 

587,
0 

71
6,1 

937,1 

Stok Değişim Fonu 0,0 0,0 0,0 0,0 

Faiz Harcamaları 60
,3 

81,4 12
4,7 

180,7 

Genel Devlet Dengesi -
57,3 

-
88,3 

-
69,1 

-
86,8 

69,5 

-
108,8 

47,5 

-93,9 

Faiz Giderleri Hariç Denge 3,
0 

-6,9 55
,5 

86,7 

Özelleştirme Gelirleri Hariç Denge -
62,3 

-
96,3 

-
79,1 

-
109,9 

Faiz Gid. ve Özel. Gel. Hariç Denge -
2,0 

-
14,9 

45
,5 

70,7 

  (GSYH’ya Oran, Yüzde) 

Gelirler 33
,1 

32,7 32
,0 

3

1,8 

17,6 

1,4 

3,9 

8,5 

0,4 

33,5 

30,5 

14,9 

2,2 

16,3 

0,0 

3,0 

31,5 

Vergiler 17,
7 

17,2 17,
4 

17,9 

1,4 Vergi Dışı Normal Gelirler 1,5 1,9 1,4 

Faktör Gelirleri 4,7 4,5 4,5 3,6 

Sosyal Fonlar 9,0 8,9 8,5 8,3 

Özelleştirme Gelirleri 0,2 

34,
9 

0,2 0,2 0,3 

33,1 Harcamalar 35,1 33
,6 

Faiz Dışı Harcamalar 33
,0 

32,9 30
,8 

30,0 

Cari Harcamalar 15,
5 

15,8 15,
1 

14,6 

Yatırım Harcamaları 3,7 3,6 2,4 2,2 

16,3 Transfer Harcamaları 15,
8 

15,7 16,
1 

Stok Değişim Fonu 0,0 0,0 0,0 0,0 

Faiz Harcamaları 1,
9 

2,2 2,
8 

3,1 

Genel Devlet Dengesi -
1,8 

0,1 

-2,4 -
1,6 

-

1,7 

1,3 

-2,1 

0,9 

-1,6 

1,5 Faiz Giderleri Hariç Denge -0,2 1,
2 

Özelleştirme Gelirleri Hariç Denge -
2,0 

-2,6 -
1,8 

-1,9 

Faiz Gid. ve Özel. Gel. Hariç Denge -
0,1 

-0,4 1,
0 

1,2 

 

GT: Gerçekleşme Tahmini 

P: Program 

Kaynak: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (2018)."Yeni Ekonomi Programı", 

http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/11246,yeni-ekonomi-programipdf.pdf?0 

 

2.1.1. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 

5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kurumlardır. Bu kurumlar merkezi idareyi 

oluştururlar. Finansmanının tamamı hazineden karşılanır. Ağırlıklı olarak Bakanlıklardan 

oluşmaktadır.  

2.1.2. Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 

Yükseköğretim Kurumu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile üniversitelerin yer aldığı 

5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kurumlardır. 2019 yılında Orta Vadeli Mali 

Planda sadece üniversiteler için ayrılan kaynak tutarı 32.936.368.000 TL'dir (bumko, 2018). Bu 

tutarın 22.671.524.000 TL'si, personel gideri, 3.529.222.000 TL'si sosyal güvenlik prim giderleri, 

2.162.452.000 TL'si mal ve hizmet alım giderleri, 909.092.000 TL'si transfer ve 3.664.078.000 
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TL'si yatırım ödeneklerinden oluşmaktadır. Görüldüğü üzere üniversiteler çok önemli oranda kamu 

kaynağı kullanmaktadır. 

2.1.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kamu İdareleri 

(III) sayılı cetvelde ise Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu gibi 10 adet düzenleyici ve denetleyici kurum yer almaktadır. Bu kurumlar sui generis bir 

yapıya haizdirler. Her kurumun alanı farklıdır ve ilgili oldukları alanlarda faaliyet gösterirler. 

2.1.4. Sosyal Güvenlik Kurumları 

(IV) sayılı cetvelde yer alan kurumlardır. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu bu 

kapsamdadır. 5018 sayılı Kanunda genel yönetim kapsamında olmakla birlikte merkezi yönetimden 

ayrı olarak sayılmışlardır. 

2.1.5. Mahalli İdareler 

5018 sayılı Kanunda mahalli idare, bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal 

faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye 

oldukları birlik ve idareleri olarak belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’de yürürlükte olan 1982 

Anayasası’nın 127. Maddesi mahalli idare olan yerel yönetimleri düzenlemiş ve yerel yönetimleri 

il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yasayla kurulan, karar 

organları seçimle belirlenen kamu tüzel kişileri olarak tanımlamıştır (1982 Anayasası). 

 

2.2.TÜRİYE’DE KAMU KAYNAKLARI KULLANIMININ DENETİMİ 

Denetimin amacı, esasında, yapılan bir işlem sonrası bu işlemle ilgili önceden bir şart, bir 

kriter belirlenmişse doğan sonucun bu şart ve kritere uygun olup olmadığının araştırılmasıdır. İşlem 

sonrası yapılması kontrol ile denetim arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Kontrol; bir işlem 

yapılacaksa istenilen sonucun doğmasına engel olacak tüm risklerin önceden tahmin edilip sonuca 

etkisinin yok edilmesi ya da en az zarar verecek düzeyde tedbiler alnıması işlemine verilen addır. 

5018 sayılı Kanun bu işleme harcama adı vermektedir. Harcamadan kasıt kamu kaynağı 

kullanımıdır. Kanunda harcama öncesi yapılan işlemlere kontrol, harcama sonrası yapılanlara ise 

denetim adı verilmektedir. 5018 sayılı Kanunun 68.maddesi, “Sayıştay tarafından yapılacak 

harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme 

sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal 

amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet 

Meclisine raporlanmasıdır.” şeklindedir. 

Denetimin amacı, denetlenen kurum veya kuruluşun faaliyetleri hakkında değerlendirme 

yaparak bir sonuç ortaya koymaktır. Bu sonuçların ve değerlendirmelerin inandırıcı, güvenilir ve 

saygın olabilmesi için yeterince açık, belirgin ve hepsinden önemlisi objektif olması gerekir. 

Objektifliği sağlamanın en güvenilir yolu ise, önceden birtakım kriterler belirlemek ve bunlara 

uygun hareket etmektir (Köse, 2007:50). INTOSAI’a göre bu kriterler genel kabul görmüş denetim 

standartlarıdır. 

Kamu kaynaklarının denetimi literatürde yüksek denetim olgusuyla eşleştirilmektedir. Bunun 

dışında yapılan denetimler daha çok kurumsal düzeyde ve sadece yüksek denetime hazırlık şeklinde 

yapılan iç denetimlerdir. Kurumsal düzeyde yapılanlar, denetim tanımından çok teftiş tanımıyla 

sınıflandırılmaktadır. Türkiye’de kamu yönetiminin denetiminde en üst düzeyde yetkili olan organ, 

yasama organıdır. Yasama denetimi, parlamenter demokrasinin temelini oluşturan ve 

Anayasamızda da yer alan erkler ayrılığı ilkesinin bir gereğidir (Köse, 2007:215). Kamu 

kaynaklarının denetimi ise Yasama organı adına Sayıştay tarafından yerine getirilmektedir. 
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2.2.1.Sayıştay Denetimi 

Anayasamızda Sayıştay'la ilgili, “merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile 

sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek ve 

sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme 

ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir...(md. 160)” hükmü mevcuttur. Sayıştay'a verilen bu 
denetleme yetkisi dünya denetim standartları açısından yeterlidir. Kamu gelir ve giderlerinin 

parlamento adına denetlenmesi yüksek denetim olarak adlandırılır. Yüksek denetim, yürütme 

organının ve idarenin mali işlemlerinin parlamento adına en üst düzeyde denetimidir. Yüksek 

denetim kurumu, yasama, yürütme ve yargı erklerinin emir, talimat ve etki alanı dışında çalışan 

kurumsal, mali, mesleki ve diğer alanlarda bağımsız bir kuruluştur (Altuğ, 2000: 107, Akt., İpek, 

2018:651).  

Uluslararası Sayıştaylar Birliğinin (INTOSAI) ülke yüksek denetim standartlarının 

gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. Özellikle denetim çerçevesinin belirginleşmesinde ve 

uluslararası standartların içselleştirilmesinde önemli deklarasyonlar ve üst belgeler yayımlayarak 

üye ülkelerin denetim standartları geliştirilmesine yardımcı olunmuştur.  

Ülkemizde bu yüksek denetim görevi Sayıştay’a verilmiştir. Tarihsel süreç olarak eski bir 

kurum olan Sayıştay, Divan-ı Muhasebat olarak denetim işlevi görmekteydi ve kanuni esasi’den 

beri tüm anayasalarda yer almıştır. Kamu yönetiminde yapılan reformlar Sayıştay’ı da kapsamıştır. 

2010 yılı sonunda 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
2
 yürürlüğe girmiş ve yüksek denetim bu Kanun 

çerçevesinde yürütülmeye başlanmıştır. Kanunun 36.maddesinde Sayıştay denetiminin, düzenlilik 

denetimi ve performans denetimini kapsadığı ifade edilmiştir. 

2.2..1.1.Düzenlilik Denetimi 

Sayıştay tarafından yapılacak düzenlilik denetimleri; kamu idarelerinin gelir, gider ve malları 

ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup 

olmadığının tespiti, mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her 

türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi 

ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.  

2.2.1.2.Performans Denetimi 

Genel olarak performans denetimi, idarelerce sunulan hizmetlerin tutumluluk, verimlilik ve 

etkinlik açısından değerlendirmesini içeren bir denetim türüdür (Demirbaş ve Çetinkaya, 2018:71). 

Yüksek denetim kuruluşlarında INTOSAI’nin önemli katkıları olmuştur. Özellikle de alışılmış 

denetim sürecinin dışında bir denetim türü olan performans denetimlerinde INTOSAI 1977 yılında 

önemli tavsiye kararlarının alındığı Lima Deklarasyonunda performans denetiminin türü ve niteliği 

tanımlanmış, 1986 yılında Sydney’de gerçekleştirilen 12. Kongrede ise performans denetiminin 

amaçları açıklanmıştır (Küçükaycan ve Tekin, 2017: 23, 24). Sayıştay Kanununun 36.maddesinde 

ise performans denetiminin; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve 

göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirileceği belirtilmiştir. 

Sayıştay ise denetim planı çerçevesinde denetlenecek evreni belirleyip denetimlerini icra 

etmektedir. 

2.2.2.Üniversitelerde Sayıştay Denetimi 

Üniversiteler 5018 sayılı Kanunda yer alan idare tanımlamaları içerisinde yer alır. Bu yönüyle 

özel bütçeli bir kuruluştur. Kamu kaynağı kullanımı açısından büyük ölçüde hazine desteği 

almasına rağmen yasalarla kendisine verilmiş gelir tahsil etme ve ödenekleştirme yetkileri 

bulunmaktadır.  

                                                 
2
 19.12.2010 tarih ve 27790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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Yerel yönetimlerin vatandaşa hizmet odaklı ve gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına yetki 

ve izin veren 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunundaki tacir 

sıfatıyla şirket kurma yetkilerine benzer yetkiler üniversitelere verilmemiştir. Ancak, 4691 sayılı 

Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu
3
 1.maddesinde, üniversitelere, araştırma kurum ve 

kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir 

ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve 

üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği 

artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim 

ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu 

sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun 

alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji 

transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini 

hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak amacıyla teknokent tarzı yapı kurma yetkisi 

verilmiştir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.maddesi ile üniversiteler ve bunlara bağlı fakülte, 

enstitü, yüksekokul, konservatuvar ile üniversiteyi oluşturan ve kapsamına giren birimlerin çalışma 

alanları ile ilgili olarak tek başına veya bir arada oluşturulacak eğitim-öğretim, araştırma ve 

uygulama faaliyetleri için Döner Sermaye işletmeleri kurulabilir. Ayrıca birçok kamu kurumu gibi 

üniversiteler de eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri 

sosyal ve destek amaçlı tesisler kurabilirler. Her ne kadar doğrudan merkezi yönetim bütçesine 

dahil olmasada bu kuruluşların sermayelerine üniversite bütçelerinden aktarım yapılabilmesi 

nedeniyle kamu kaynağı tanımına girmektedirler. Bu kuruluşlar da Sayıştay denetimi 

kapsamındadırlar. 

Bütüncül yaklaşımı bozmamak amacıyla 2015 ve 2016 yıllarında Sayıştay’ın yapmış olduğu 

denetimlerde teknokent, döner sermaye ve sosyal tesislere ilişkin tespit ettiği bulgular da 

çalışmamıza dahil edilmiştir.  

 

3.UYGULAMA: ÜNİVERSİTELERDE KAMU KAYNAĞI KULLANILMASINA YÖNELİK 

SAYIŞTAY DENETİMLERİNİN SONUÇLARI VE ÜNİVERSİTELERE ETKİLERİ 

ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI  

3.1. Alan Araştırması Hakkında 

2015 yılı sonu itibariyle ülkemizde 109 adet üniversite bulunmaktadır. 2016 yılında 2, 2017 

yılında 1 ve 2018 yılında 16 adet yeni üniversite kurularak ülkemizdeki toplam üniversite sayısı 128 

adet olmuştur (Mevzuat, 2018)
4
. Sayıştay tarafından 2015 yılında 104 adet ve 2016 yılında 73 adet 

üniversite denetim kapsamına alınmıştır. Araştırmamızda denetim kapsamına alınan üniversitelerin 

yayımlanmış düzenlilik denetim raporları nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 

yöntemiyle incelenmiştir. Örneklem yöntemi kullanılmamış dokümanlar tamamıyla incelenmiştir. 

Doküman incelemesi; araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

metaryallerin analizini kapsar. (Demirbaş,2014:405). Yapılan incelemede 2015 yılında 

üniversitelere yöneltilen bulgular tasnif edilmiş ve Sayıştay tarafından üniversitelere yöneltilen 

bulguların hangi alanlarda yoğunlaştığı ile 2016 yılında bunların ne kadarının telafi edildiği ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda kamu kaynağı kullanımında üniversitelerin hatalarının 

ortaya çıkarılması suretiyle literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.  

3.2. Alan Araştırmasının Bulguları 

                                                 
3
 06.07.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

4
 Ayrıntılı bilgi için http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf (II) sayılı cetvel 
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2015 yılında Sayıştay tarafından düzenlilik denetimi yapılan 104 üniversiteye toplam 664 adet 

bulgu yöneltilmiştir. Buna göre üniversite başına düşen ortalama bulgu sayısı 6,8'dir. Bulguların 

tamamının kanıtlarla desteklendiği görülmüştür. 2016 yılında ise 73 üniversiteye yöneltilen bulgu 

sayısı 601'dir. Bu yılda üniversite başına düşen ortalama bulgu sayısı 8,23'tür. Oranın bir önceki 

yıla göre artmış olmasının tesadüfi olduğu düşünülmekle beraber çalışmamızda bu alanla ilgili 

analiz yapılmamıştır. 

3.2.1. 2015 Yılına Ait Denetim Bulgularının Analizi 

2015 yılında yapılan denetimlerdeki bulgu tasnifi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 1. 2015 Yılı Bulgu Analizi 

Sayıştay Bulgu Konusu 
Bulgu 

Adedi 

Bulgu 

Yüzdesi % 

Mali Tablo hesap kalemleri hataları 483 72,7 

Bilimsel Araştırma Projelerinde mevzuata aykırılıklar 51 7,6 

İç kontrol sistemlerindeki eksiklikler 51 7,6 

Üniversite Taşınmazları takip, tahsis, kayıt hataları 43 6,4 

Üniversite Taşınır mallar ile ilgili eksiklikler 20 3,0 

Fiilen atıl durumda fakülte, yüksekokul ve hizmet 

binaları bulunması 
5 0,7 

Üniversite döner sermaye işletmelerinin gelir-gider 

dengesi uyumsuzluğu 
5 0,7 

Muhasebe sistemi dışında banka hesabı bulunması 3 0,5 

İç denetçi ataması yapılmaması 3 0,5 

TOPLAM 664 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo verilerine göre üniversitelerin mali tablolarının %72,7 oranında genel kabul görmüş 

mali tablo ilkelerine aykırı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Düzenlilik denetiminin bir parçası olan 

mali rapor ve tablo kavramı, belirli bir dönemde bir kurumun mali yapısı ve yükümlülüklerine 

ilişkin muhasebe kayıtlarında yer alan (ilgili açıklamaları da içeren) mali bilgilerin, bir bütün 
olarak, uygulanmakta olan mali raporlama sistemine uygun olarak sunumunu ifade etmektedir 
(Sayıştay, 2018). Mali tablolar dışında bilimsel araştırma projeleri ve iç kontrol eksiklikleri 

denetimlerde ortaya çıkan diğer bulgulardır.  

3.2.2.2016 Yılına Ait Denetim Bulgularının Analizi 

2016 yılında yapılan denetimlerdeki bulgu tasnifi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 2. 2016 Yılı Bulgu Analizi 
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Sayıştay Bulgu Konusu 
Bulgu 

Adedi 

Bulgu 

Yüzdesi % 

Mali Tablo hesap kalemleri hataları 399 66,4 

Üniversite Taşınmazları takip, tahsis, kayıt hataları 63 10,5 

Üniversite Taşınır mallar ile ilgili eksiklikler 56 9,3 

Bilimsel Araştırma Projelerinde mevzuata aykırılıklar 44 7,3 

İç kontrol sistemlerindeki eksiklikler 26 4,3 

Fiilen atıl durumda fakülte, yüksekokul ve hizmet 

binaları bulunması 
12 2,0 

İç denetçi atanmaması 1 0,2 

TOPLAM 601 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo verilerine göre 2016 yılında mali tablo aykırılıklarının %5'i telafi edilmiş 

bulunmaktadır. İç denetçi atanması, döner sermaye gelir gider dengesi, muhasebe sistemi dışında 

banka hesabı açma gibi bulgularda da bir miktar eksilme söz konusudur. Ancak üniversite 

mülkiyetinde ve kullanımındaki taşınır ve taşınmaz mallar ile atıl durumdaki fakülte, yüksekokul ve 

hizmet binalarına ait bulgularda artış kaydedildiği gözlemlenmiştir. 

3.3. Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Mali tablo hesap kalemleri hataları; Araştırma sonuçlarına göre üniversitelerin yüksek bir 

oranda mali tablo hatası yaptığı görülmektedir. 6085 sayılı Kanunla getirilen en önemli 

yeniliklerden birisi olan, denetimin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve üniversiteler 

tarafından önceden "mizan" şeklinde üretilerek sadece Maliye Bakanlığı ve Sayıştay tarafından 

mevzuata uygunluğu kontrol edilen belgelerin "bilanço" ve "mali tablo" şeklinde üretilerek 

kamuoyuna açıklanması zorunluluğu getirilmesi, bu alanın beraberinde bir çok eksikliği 

barındırdığını da ortaya koymuştur. Öncelikle üniversitelerin mali hizmetler birimlerinde muhasebe 

yetkilisi olarak görevlendirilen personelin mevcut yeterliliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekli 

eğitimlerin verilerek bilanço kavramının öneminin benimsetilmesi sağlanmalıdır. 

Bilimsel araştırma projeleri hataları; Araştırma sonuçlarının gösterdiği diğer bir sorunlu 

alan bilimsel araştırmalar için kullanılan kaynakların kullanımıyla ilgili kısımdır. Sayıştay 

tarafından yapılan denetimlerde üniversitelerde öğretim elemanlarının bilimsel araştırma projeleri 

için tefrik edilen kaynakların kullanımında önemli bulgular elde edilmiştir. Bilimsel araştırma için 

verilen ödeneklerin kullanımıyla ilgili mevzuatın karmaşık olması, mal ve hizmet alımlarında 

kullanılan ihale yöntemlerinin güncel olmaması ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi, 

projeler için hızlı alım yöntemi ihtiyacı olmasına rağmen ihale süreçlerinin uzaması, özellikle 

yurtdışı alımlarında izlenmesi gereken prosedürlerin uzun olması gibi etkenler kurumların hata ve 

hatta muvazaalı işlem yapma riskini artırmaktadır. 

Envanter işlemleri ile ilgili eksiklikler; Mali yönetim alanında yapılan reformların temel 

amaçlarından birisi devletin sahip olduğu tüm kaynakların devlet bilançolarında gösterilmesidir. 

Reform öncesi sadece sahip olunan demirbaşlar için kayıt yapılma zorunluluğu var iken, reform 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

19 

 

sonrası sadece demirbaşlar değil, alındığı anda tüketime verilen ve sarf edilen malzemeler ile 

taşınmaz olarak adlandırılan arsa, arazi, bina gibi kaynakların da kayıt altına alınma zorunluluğu 

getirilmiştir. Üniversitelerin de kendilerine ait yukarıda sayılan kaynakları kayıt altına alarak 

bilançolarında göstermeleri gerekmektedir. Ancak Sayıştay denetimlerinde üniversitelerde bu 

işlemlerin henüz hiç yapılmadığı ya da istenilen düzeye gelmediği tespitleri yapılmıştır. Mali 

tabloların tam açıklama, sahiplik ve tutarlılık gibi ilkelerine aykırılık teşkil eden bu durumun bir an 

önce gerçek durumu göstermesine yönelik işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir. 

İç denetim ve iç kontrolle ilgili sorunlar; Esasında bütün hata ve eksikliklerin ortaya çıkma 

sebebi üniversitelerde iç kontrol sisteminin etkili bir biçimde kurulamamasıdır. Eğer etkili bir iç 

kontrol sistemi kurulabilmiş olsaydı riskler önceden görülüp gerekli tedbirler alınabilecekti. İç 

kontrolün en önemli bileşenlerinden birisi kontrol faaliyetleridir (bumko, 2018). Kontrol faaliyetleri 

önleyici kontrolleri de bünyesinde barındırmaktadır. İç kontrolün diğer bir bileşeni izleme 

fonksiyonudur. İzleme fonksiyonu iç denetçiler tarafından yerine getirilmektedir. Sayıştay 

bulgularında, üniversitelerde iç denetçi atanması yapılmadığı ya da atansa bile iç denetim 

faaliyetlerinin istenilen düzeyde olmadığı tespitleri yapılmıştır. Bu durum kamu kaynağı 

kullanımlarında önemli riskleri beraberinde getirmektedir. 

Diğer hata ve eksiklikler; Temel bulgular olarak yukarıda sayılanların dışında, fiilen atıl 

durumda fakülte/yüksekokul binalarının bulunması, döner sermaye sistemindeki sorunlar ve 

muhasebe banka kayıtları tutarsızlığı gibi hata ve eksikler de araştırma sonuçlarında ortaya 

çıkmıştır. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi için bu sayılan 

sorunların bir an önce çözülmesi gerekmektedir.            

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmamızda 6085 sayılı Kanun çerçevesinde üniversitelerde yapılan 2015 ve 2016 yılı 

denetimlerinin kamu kaynağı kullanımı açısından değerlendirilmesi irdelenmiştir. Çalışma 

sonuçlarına göre üniversitelere merkezi yönetim bütçesi kapsamında önemli miktarlarda kamu 

kaynağı kullandırıldığı ortaya konulmuştur. Ancak bu kadar önemli miktarlarda kullandırılan kamu 

kaynaklarının düzenlilik denetimi kapsamında yapılan denetimlerinde üniversitelerde mali 

işlemlerin bünyesinde birtakım hatalar ve eksiklikler barındırdığı tespit edilmiştir. Mali tablo 

hataları başta olmak üzere diğer bütün bulguların Sayıştay tarafından ortaya çıkarılması ve 

raporlanması yapılan bu reformun isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. Parlamento adına denetim 

yapan ve yüksek denetim kapsamında sayılan Sayıştay, aynı zamanda bir hesap mahkemesi olma 

özelliğini taşımaktadır. Dünyada parlamento adına denetim yapma yetkisi gerek anglo sakson 

ülkelerinde görüldüğü gibi ofis tipi yapılanma, gerekse batı avrupa tarzı kurul tipi yapılanma ya da 

ülkemizin de içinde bulunduğu gruptaki gibi yargılama özelliği de olan kurul tipi yapılanma 

şeklindeki yüksek denetim organlarındadır (Aksoy vd.,2018:11). Ülkemizde bu görevi yerine 

getiren Sayıştay özellikle yeni Kanunla yapılan denetimlerinde oldukça aktif görev icra etmektedir.  

Üniversitelerde kamu kaynağı kullanımında tespit edilen bulguların, kaynak kullanımında 

etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koymaktadır. 

Parlamentonun bütçe hakkını kullanan yetkili organlarının kamu kaynağı kullanımında gerekli her 

türlü yasal tedbiri aldıkları düşünüldüğünde, kendisine kamu kaynağı harcama yetkisi verilmiş 

görevlilerin bu işlemleri yerine getirmede gereken hassasiyeti ve özeni göstermeleri 

beklenmektedir. Harcama yetkililerinin, denetim özelliği yanında rehberlik yönü de bulunan 

Sayıştay denetim sonuçlarını yeterince incelemeleri, çıktılarını değerlendirmeleri, bir daha 

olmaması için gerekli tedbirleri almaları ve en önemlisi kamu kaynağı kullanımıyla ilgili mali 

eğitimlerinin öncelikle yerine getirilmesi çalışmamızın temel önerisidir.   
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Öz 

Güçler dengesinin değişmesi her devirde değişikliğe uğrasa da sömüren-sömürülen paradigması 

hiçbir zaman değişmemektedir. Avrupa siyasi tarihi Portekiz, Hollanda ve İngiltere’den başlamak 

üzere birçok ülkede her zaman sömürü eyleminin (fiilinin) öznesi/etkeni haline gelmiştir. Daha 

fazla tüketmek, daha fazla refahı arttırmak için “Pareto Yaklaşımı” öncülüğünde bir başkasının 

kaynaklarını azaltmak suretiyle olabilir düşüncesi Batı Emperyalizminin odak noktası haline 

gelmiştir. Ezber ve amentu sayılabilecek biçimde Afrika ülkeleri salt “coğrafi” dezavantaj kavramı 

üzerinden politik, iktisadi okumaya maruz bırakılamaz.  Bu bağlamda Çad Cumhuriyetinin tarihsel 

süreç içinde sürekli olarak geri kalması, gelişmişlik endeksinin alt seviyelerde olması, az 

gelişmişlik yaşamasının içsel ve dışsal sebeplerinin olduğu aşikardır. Fransa’nın hüküm sürmesi ve 

Çad’ı sömürgeleştirmesi madalyonun dışsal sebebini oluşturmaktadır. Kurumlarının ve siyasi 

yapılarının az gelişmiş bir şekilde inşası, özgürlük ve demokrasi eksikliğinin yol açtığı askeri 

darbeler ve iç çatışmalar ülkenin gelişmesini engelleyen içsel çerçeveyi oluşturmaktadır. Bu 

anlayışla ekonomik kalkınmanın sağlanmasında oluşturulan ekonomik kurumların bağımsızlığı, 

rasyonel hareket edebilme kabiliyetine sahip olmasının vurgulanması önemli bir projeksiyon 

sağlayacaktır. Bu düşünce aynı zamanda demokrasi-ekonomik gelişme arasındaki korelasyonun 

saptanması noktasında yeni perspektifler sunması açısından önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çad, Azgelişmişlik, Emperyalizm, Demokratik Kurumlar 

Jel Kodları: F36 E02 O55 

 

 

Abstract 

Even if the balance of the power is changed in every period, the exploiting-exploited paradigm 

never changes. European political history has always been the subject/factor of the act of 

exploitation in many countries, beginning with Portugal, the Netherlands and England. Consuming 

more has become the main focal point of western Imperialism, which could be done by reducing the 

sources of someone else under the leadership of the "Pareto Approach" to increase more welfare. 

The African countries which can be regarded as credo and memorisation can not be exposed to 
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political and economic evaluation through the concept of "geographical" disadvantage. In this 

context, it is evident that the Republic of Chad is constantly backward in the historical process, and 

the development index is in the lower levels, so it has internal and external causes of 

underdevelopment. The reign of France and the colonization of Chad constitute the external cause 

of the medallion. The underdeveloped construction of institutions and political structures, military 

coups and internal conflicts resulting from the lack of freedom and democracy make up the internal 

framework that prevents the development of the country. In this context, it will provide an 

important projection of the independence of the economic institutions built in achieving economic 

development, emphasizing the ability to act rationally. At the same time, this understanding is 

important in terms of presenting new perspectives at the point of determining the correlation 

between democracy and economic development. 

 

Keywords: Chad, Underdevelopment, Imperialis, Democratic Institutions 

Jel Codes: F36 E02 O55 
 

1.GİRİŞ 

Yoksulluk ya da zenginlik kader mi ya da yaptığımız eylemlerin toplamını ifade eden bir 

sonuç mudur?  Bulunulan coğrafya, iklim vb. koşullar mı ülkeleri zengin kılar? Bu bağlamda 

sömürülme ya da sömürgeleştirme bu denklemin özgül ağırlığını ifade eden belirleyici unsur 

mudur? Demokrasi ve demokrasinin konsolidasyonu ekonomik büyümeye engel midir teşvik edici 

bir unsur mudur? Serbest piyasa ekonomisinin öngördüğü finansal liberilazasyon, artan sermaye 

entegrasyonu, rasyonel kurumlar neden bazı ülkelerde zenginliğin, kalkınmanın, büyümenin motor 

gücü haline gelememektedir? Bu türden soruların sayısını arttırmak mümkün. Bilimsel bir 

çalışmanın ötesinde sosyal bilimler bağlamında bilhassa normatif iktisadı da kapsayan ve yirmi 

birinci yüzyılın ilk çeyreğini aşarken dünya ölçeğinde hem nitel hem de nicel ekonomik büyüme 

yeni bir sorun ya da sorunlar yumağını meydana getirmektedir. Azgelişmişlik, yoksulluk, sosyal 

refah yoksunluğu, eşit olmayan bir gelir dağılımı vd. birçok sorun ortaya çıkmıştır. 

Yukarıdaki soru/sorunlar özellikle Asya ve Afrika kıtalarını çağrıştırsa da Sahra altı Afrika 

ülkeleri için bu durum tam bir trajediyi ifade etmektedir. Yüzyıllardır süregelen kolonileşme ve 

sömürgeleştirme, iç siyasi çatışmalar ve darbeler, seçkin bir zümre tarafından yönetilme, mutlak 

yoksulluk endeksinin altında bir gelire sahip olma, sağlık koşullarının kıtlığı vs. birçok problem 

bulunmaktadır. Neden bir ekonomik büyüme ya da kalkınma hamlesi Çad Cumhuriyetinde 

meydana gelmemektedir. Bir sonraki bölümde Çad Cumhuriyeti’nin ekonomik yapısı ile ilgili bilgi 

verildikten sonra diğer bölümlerde azgelişmişlik ve demokrasi arasındaki korelasyon incelenmeye 

çalışılacaktır.  

 

2. ÇAD EKONOMİSİ GENEL DURUM 

11 Ağustos 1960 tarihinde Fransız sömürgesinden kurtularak bağımsızlığını ilan eden Çad, 20 

Eylül 1960 tarihinde de Birleşmiş Milletlere alınmıştır (Dursun, 1993:153). Ülke Anayasası 1996 

yılında yürürlüğe konulmuş ve daha sonra 2005-Haziran ve 2013 Temmuz’da bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Anayasa da rejim Cumhuriyet olarak belirtilmiştir. Ülke 2017 yılına ait verilere göre 12 

258 514 kişilik nüfusa sahip olup, resmi dilleri Fransızca ve Arapçadır İslam Konferansı Örgütü 

(İKÖ) başta olmak üzere Afrika Birliği, IMF ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası 

kuruluşlara üyedir (www.deik.org.tr). 

 

 

http://www.deik.org.tr/
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Kaynak: http://www.thelatinlibrary.com/imperialism/maps/africa1914.jpg 

 

Kapitalizmin yayılmacılıkla birlikte sınırlarına dayandığı vesikalardan biri haritada görüldüğü 

gibi Afrika’nın % 80’nin sömürgeleştirme durumudur. Bu durum Afrika kolonilerinin sınırlarını 

belirlemek adına savaşı kaçınılmaz kılmıştı. Hobsbawm bu durumu şu şekilde ifade etmiştir 

(Hobsbawm’dan aktaran Yeldan, 2016:26-27): 

 “ Bir avuç Avrupa devletinin ve Avrupalı kapitalist güçlerin bütün dünyayı egemenliği 

altına aldığı (bunun geçici olduğu şu an daha açık görünüyor), dört yüzyıllık, adına “Vasko de 

Gama” çağı denilen çağ, doruğuna ulaşma üzereydi.”  
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Kaynak: https://www.google.com/maps/place/Çad/ 

 

 

Çad Cumhuriyeti 

 

Başkent 

Encemine 

Nüfus 

12,8 milyon 

Yüzölçümü 

1.284.000 km2 

Devlet Başkanı 

Idriss Déby Itno 

Dışişleri Bakanı 

Cherif  Mahamat  Zene 

Konuşulan Diller 

Fransızca (resmi dil), Arapça yerel (resmi 

dil),  

Bagirmi, Zagava, Tubu, Gorani kabile 

dilleri 

Para Birimi  

 

1$ / 532 FCFA 

GSMH (Dolar olarak) 

10 milyar ABD Doları (2016) 

Etnik Yapı 

Başlıca dini gruplar; Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Animistler. Başlıca etnik gruplar: Araplar, 

Goran, Hacara, Vaday, Pöl (Peul), Sara ve Zagava. Zagava, mevcut durumda Cumhurbaşkanlığı 

görevini sürdüren Idriss Déby Itno'nun da mensubu olduğu etnik gruptur. 

Önemli Siyasi Partiler 

Yurtsever Kurtuluş Hareketi - MPS  

Kalkınma ve Yenilik İçin Ulusal Birlik - UNDR  

Demokrasi ve İlerleme Hareketi - MDP  

https://www.google.com/maps/place/Çad/
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Kaynak: http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa 

Çad’ın ekonomisi petrole dayanmaktadır. Petrol 2003 yılında ihraç edilmekle birlikte dünya 

üreticileri arasında çok düşük bir orana sahiptir. Üretim miktarındaki düşüş ve petrol fiyatlarının   

uluslararası arenada göreli düşük bir fiyata sahip olması ihracat gelirlerini düşürmektedir. Çad’ın 

ihracatında başlıca ürünleri ham petrol, altın (ham), pamuk, petrol yağları, tabii sakızlar, reçineler 

oluşturmaktadır. Çad’ın ihracatında yer alan  ilk 5 ülke: ABD, Hindistan, Japonya, Çin ve BAE’dir. 

Çad’ın ithalatında başlıca ürünleri ise tıbbi ilaçlar, petrol ürünleri, ağır iş makinelerinin aksam ve 

parçaları, balıklar ve ayakkabılar oluşturmaktadır. Çad’ın ithalatında ilk 5 ülkeyi şöyle sıralamak 

mümkün. Bunlar: Fransa, Çin, Kamerun, BAE ve ABD’dir.   Petrol, madencilik ve tarım 

ekonominin sektörlerini oluşturmaktadır. Yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetleri halkın ihtiyacını 

karşılayacak mahiyettedir. Sektörel dağılımın % 50’si tarım, %35’i hizmetler, %15 sanayidir.  İç 

piyasa işlemlerinde ödemeler nakit yapılmaktadır. Ödemelerde kredi kartı ve şirket çekleri kabul 

görmemektedir. Ülkede ticari faaliyet gösterecek yabancı firmalar için yerel ortak şartı 

bulunmamaktadır. Çad’da serbest bölge bulunmamaktadır. İç pazarda %18 oranında KDV 

uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Kurumlar için %35, Gerçek Kişiler için %20-60 aralığında 

uygulanmaktadır (DEİK, 2015-2016 Raporlar). 

Ülke nüfusunun %8’i elektrik kullanabilmektedir. Kent nüfusunun %20’si, kırsal halkın ise 

%4,5’i elektrik kullanmaktadır. Elektrik üretim santralleri fuel-oil ile çalışmaktadır. Üretilen 

elektrik (36MW) ağırlıklı olarak başkent Encemine’nin kullanımına sunulmaktadır. Dünya 

Bankasının 2016 yılı verilerine göre; 14.4 milyon olan ülke nüfusunun %5’inin internet, %44.5’inin 

de cep telefonu aboneliği bulunmaktadır (DEİK, 2015-2016 Raporlar). 

Temel Ekonomik Göstergeler 

 

Göstergeler Birim 2014 2015 2016 2017 2018 

GSYİH milyar 

dolar 
13,9 10,8 10 11,2 12 

GSYİH kişi 

başına 

Dolar 
1.235 941 851 925 

966 

GSYİH 

Büyüme 

% 
6,8 1,7 -0,4 1,6 5,1 

Enflasyon % 1,6 3,6 3,1 3,0 2,9 

Cari Hesap 

Dengesi 

milyar 

dolar 
-1,2 -1,3 -1,3 -0,9 -0,9 

Cumhuriyetçi Hareket ve Federasyon Partisi - FAR/FP  

Yenilik ve Demokrasi için Birlik - URD  

Ulusal Kalkınma ve İlerleme Hareketi – MPDN 

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar 

ACP, AfDB, AU, BDEAC, CEMAC, FAO, FZ, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, IDA, IDB, IFAD, IFC, 

IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPU, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINUSMA, NAM, OIC, 

OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO,  
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İhracat milyar 

dolar 
3,175 2,411 1,886 1,201 - 

İthalat milyar 

dolar 
1.445 936 661 422 - 

Kaynak: https://eb.ticaret.gov.tr 

Çad’ın iktisadi tarihini siyasi ve uluslararası hareketlerle birlikte okumak ve betimlemek daha 

net bir profil çizmemize yardımcı olur. Bu bağlamda Çad ekonomisinin tarihsel gelişimini etkileyen 

siyasi ve ekonomik olayları 5 dönemde tahlil etmek mümkündür (Yakoub, 2017:70-85). 

2.1.1960 (Bağımsızlık) -1975 Yılları Arası Çad’ın Ekonomik Performansı 

Bu dönemde Cumhurbaşkanı François Tombalbaye İktidarındaki Çadlı İlerleme Partisi (PPT) 

diğer tüm siyasi partileri yasaklayarak tek parti iktidarını gayretine girmiştir. Reaksiyon olarak 

Tibesti bölgesinde Çad Ulusal Kurtuluş Cephesi (FROLINAT) olarak bilinen bir siyasi hareket 

devlete karşı bir ayaklanmaya kalkmıştır. Ve siyasi istikrarsızlık süreci Çad’ın1960-1975 yılları 

arasında ekonomik performansının sönük kalmasına sebebiyet vermiştir. Bu dönemde kişi başına 

düşen GSYİH bazı yıllar artma eğiliminde olsa bile genel olarak düşük seviyelerde seyretmiştir. 

1965’te 651 dolardan, 1975’te 65 dolar kaybederek 586 dolar seviyesine gerilemiştir. 

2.2.1976-1982 Döneminde Çad’ın Ekonomisi 

Bu dönemde ülke içinde yaşanan silahlı ayaklanmalar ülke ekonomisini derinden etkilemiş ve 

ekonomik performans gittikçe kötü bir hal almıştır. 14 Şubat 1979’da başlayan ve 9 ay süren iç 

savaş 1979 yılında üretken tarım sektörünü durdurmuş ve aynı zamanda ülkenin hem temel altyapısı 

ihmal edilmiş hem de işletmelerin birçoğu faaliyetlerini askıya almak durumunda kalmış, bu durum 

devletin vergi gelirlerine ciddi bir sekte vurmuştur. 1976’da 591 $ olan kişi başına düşen GSYH 

1982 yılında 418 $’lara gerilemiştir. 

2.3.1982-1990 Dönemleri Arasında Çad 

Çad’ın yolsuzluğa karşı verdiği mücadele ve gösterdiği çabanın farkına varan Uluslararası 

Kurumlar, bilhassa fon arz eden kurum/şirketler 1985’in aralık ayında Çad’ın devlet yetkilileri ile 

İsviçre’nin Cenevre şehrinde görüşmüşlerdir. Yabancı yatırımcılar 3 yıl için Çad’a 450 milyon 

dolarlık bir fon akışını sağlayacaklarını vaat etmişlerdir. Bu taahhüt ve gelişmeler ışığında 1984 

yılında %-0,5’luk yıllık büyüme hızı gösteren Çad, 1985 yılına gelindiğinde %18,5 büyüme hızına 

ulaşmıştır. Bu türden gelişmelere rağmen önceki dönemde yaşanılan iç savaşların yıkıcı etkisi halen 

sürmüş, pamuk endüstrisi Pamuk-Çad şirketinin kötü bir yönetim uygulaması sonucu çöküşe 

geçmiştir. Bu durum her ne kadar 1986 ve 1987 yıllarında buhrana neden olsa da Çad devleti ve 

yabancı yatırımcıların sundukları finansman olanakları ile yıllık büyüme oranları ve kişi başına 

düşen GSYİH rakamları yeniden yükselişe geçmiştir. 

2.4.Demokrasi ve Siyasal Çerçevede Gelişme Dönemi (1990-1990) 

Bu dönemde devletin demokratik bir zemine kavuşması ve ekonomik refahın sağlanması için 

devletin temellerini yeniden kuracak ve Çad devletinin yeniden inşası görevi Milli Egemenlik 

Konferansı Organizasyonuna (CNS) verilmiştir. Çad devletinin kullanmış olduğu topluluk para 

biriminin devalüasyonu sonucunda büyüme hareketleri pozitif bir duruma evirilmiştir. 1993 yılında 

Nijerya sınırlarının kapatılması ülke ekonomisini % 15,71 seviyesinde küçültse de daha sonraki 

dönemlerde yapısal reformlar, uluslararası ticaretin serbestleşmesi ve özelleştirme hamleleri 1994 

yılında büyüme bazında %10,14 lük bir performansa sahne olmuş ve kimi dönemdeki düşüşlere 

rağmen 1999 yılına kadar pozitif olmuştur. 
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2.5.2000-2016: Petrol Dönemi 

Çad Cumhuriyet’inde  petrol dönemi Çad-Kamerun boru hattının kurulması ve 2003 yılında 

ilk defa ihracat yapılması ile başlamıştır. Bu durumun olumlu etkileri kişi başına düşen GSYH 

rakamlarından izlenilebilir. 2000 yılında kişi başına düşen GSYH 462 dolar iken 2003 yılında 573 

dolara yükselmiş ve son olarak 2014 yılında 967 dolara kadar çıkmıştır. 2006 yılında Başkentte 

askeri darbe girişimi ile birlikte yıllık ihracatında %9‘luk bir düşüşe neden Son zamanlarda petrol 

fiyatlarındaki düşüş ile birlikte 2015 yılında 953, 2016 yılında 860 dolara kadar gerilemiştir. 

Topraklarının genişliği itibarıyla dünyanın 21., Afrika’nın ise 5. büyük ülkesi olan ve yıllarca 

Fransa’nın acımasız bir şekilde uğradığı sömürgeye maruz kalan Çad, Dünya’nın en yoksul 

ülkelerinden biridir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin Çad Cumhuriyet Büyükelçiliğini 

yapan Kavas, Fransa Sömürgeciliğinin yıkıcı yansımalarını şöyle açıklamaktadır (Kavas, 2017): 

“Fransa tüm Batı ve Orta Afrika bölgesindeki sömürgeci emellerini 19. yüzyılın son 

döneminde ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde en acımasız şekilde uyguladı. Bu süreç 1920’ye kadar 

devam etti. 1917 yılında Abeşe şehrinde çatışmada ölen bir Fransız subayının katlini bahane ederek 

barış sağlama amacıyla bölgenin tüm âlimlerini toplayıp hepsini palalarla sömürge askerlerine 

parçalatarak ülke tarihinin en büyük katliamını yaptı. 1960 yılında Çad’dan sömürgeci olarak 

çekildiler ama ülke üzerindeki sıkı takip özellikle askeri, siyasi, kültürel ve ekonomik olarak devam 

etmektedir. Arkalarında her yönüyle çökmüş, batık bir ülke bıraktılar. Halk cehalete sürüklenmiş, 

eğitim tamamen bitmiş, sağlık sistemi hiç tesis edilmemişti.” 

 Çad Devletinin iktisadi tarihi irdelendiğinde, ekonominin performansını belirleyen 

faktörlerin şu 3 temel üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz: 

 İç savaş ve Siyasi durum 

 Dünya Petrol fiyatları 

 Üretken, verimli sektörlerin azlığı. 

Güney Afrika hariç,  Sahra-altı Afrika'daki (coğrafî olarak Sahra Çölü`nün güneyinde yer alan 

bölgeyi; siyasi olarak, aynı bölgedeki Sudan harici ülkelerin tamamı) tüm ekonomiler düşük gelirli 

ülkelerdir. Sahra altı Afrika'daki düşük gelirli ülkelerin ortalama olarak uluslararası finans 

piyasaları ile büyük ölçüde daha az entegreolduğu ve döviz kuru kanallarına müdahale eğilimi 

gösteren, tipik gelişmiş ülkeye kıyasla döviz piyasalarına müdahale etme olasılıklarının daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Aynı zamanda, zayıf bir şekilde geliştirilmiş yerel tahvillere (bu 

alanda düşük gelirli ülkeler için veri yokluğu) ve hisse senedi piyasalarına sahip oldukları için, 

geleneksel faiz oranı kanalının ve varlık kanalının kullanımını ve kapsamını azaltmaktadır. 

Yönetişim göstergeleri bakımından hesap verilebilirlik alt düzeylerde, siyasi istikrarsızlık, 

şiddet/terör sarmalı devam etmektedir. Hükümetin ekonomideki etkinliği düşük, kurumlar 

düzenleyici bir kaliteden yoksun, hukukun kuralları ve üstünlüğü çok az olmakla birlikte 

yolsuzluğun kontrolü noktasında çok ciddi eksikliklere sahiptir (Mishra ve Montiel, 2012:1-47).  

Çad Cumhuriyeti insani yaşam göstergeleri bakımından değerlendirildiğinde dünya 

sıralamasında en son sıralarda yer almaya devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programının belirlediği kıstaslar açısından insani yaşam endeksinin ölçülmesi için 3 temel boyut 

belirlenmiştir. Bunlar (UNDP,2018): 

 Sağlıklı ve uzun yaşam (Doğumda yaşam beklentisi ile ölçülür) 

 Bilgiye erişim (Okulda okuma suresi ve esas alınır) 

 İyi bir yaşam standardı (Satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYİH ile 

ölçülür) 
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Çad ile ilgili hazırlanan raporda 1990 yılından 2017 yılına kadar referans alınan verilerde 

gelişme ve olumlu izlenimler olsa da halen düşük insani gelişme endeksine sahip olduğu görülür. 

1990 yılında beklenilen yaşam süresi 47 iken 2017 yılında 53.2’ye yükselmiştir. Okulda kalma 

suresi 1990 yılında 3.2 yıl iken 2017 yılında bu oran 8 yıla yükselmiştir. Satın alma gücü paritesine 

göre kişi başına düşen milli gelir 1990 yılında 1097 dolar iken  % 35’lik bir artışla 2017 yılında 

1750 dolar ölçülmüştür. Raporda ele alınan 189 ülke içerisinde Çad 186. sırada yer almıştır (UNDP, 

2018). 

 

3. AZGELİŞMİŞLİK VE YOKSULLUK: KADER Mİ? SÖMÜRÜ MÜ? 

Azgelişmiş ülke kavramının gelişmiş-sanayileşmiş ülkelerin tam zıddı bir şekilde ifade 

edilmesinin/oluşturulmasının bazı nedenleri bulunmaktadır. Birinci neden günümüzün gelişmiş-

sanayileşmiş ülkelerine nazaran söz konusu ülkelerin fakir olmasının yarattığı görecelik olgusu. 

İkinci neden ortaçağ sonlarından itibaren Batı Avrupa ülkeleri ve uzantılarının sömürgeciliğe dayalı 

bir geliştirme oluşturmasının meydana getirdiği ikili ayrımın doğmasıdır. En nihayetinde 

sömürgecilik anlayışı sömürü yapanların gelişimlerini hızlandırırken sömürgeleşen ülkeler fakir 

kalmıştır. Bilhassa İkinci dünya harbinden sonra ülkelerin politik bağımsızlıklarını kısmen ya da 

tamamen kazanması iktisat yazınında “azgelişmiş ülke” kavramının tartışılmasına zemin 

hazırlamıştır (Kazgan, 2012:264).  

Afrika kıtasındaki ülkelerin azgelişmiş yapıya sahip olması noktasında yaygın görüş iklim 

koşullarının kötü, bulunduğu coğrafyadaki ülkelerin denize kıyısının olmaması, küçük piyasa 

yapısının ihracata imkan sağlamaması sınırlarda ve ülke için yaşanan çatışmalar, sahip olunan doğal 

kaynakların insanları tembelliğe sevk etmesi gibi. Esasında sözü edilen olumsuzluklara rağmen 

Afrika ülkeleri 1960-70’lerde ciddi bir ekonomik büyüme performansı göstermiştir (Chang, 

2012:151). İktisadi büyüme bağlamında baş döndüren dünya ekonomisi 1950-74 arası “altın çağ” 

olarak nitelendirilmiştir. Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın yoksul emekçi kesiminde dünya 

ekonomisinin büyüme hızının % 2.9’a çıkması sayesinde reel gelirlerinde artış yaşanmıştır (Yeldan, 

2009:13). Bu durumun ötesinde sözü edilen coğrafi, iklimsel gibi koşullar zengin ülkelerde de 

görülebilir. Chang bu durumu “Yapısal koşulların Afrika’nın gelişimine engel teşkil etmesinin tek 

sebebi henüz Afrika ülkelerinin zayıf noktalarıyla başa çıkmaları için gerekli teknoloji, kurumlar ve 

kurumsal becerilere sahip olmamasıdır” şeklinde ifade etmiştir (Chang, 2012:152).  

Küreselleşmenin ekonomik istikrarın sağlanmasında, yoksulluğun azalmasında katkısı ve 

çalışması olmadığı gibi küreselleşmenin dünya genelinde bazı faydalar sağladığı inkar edilemez bir 

gerçekliktir. Doğu Asya ülkelerindeki ekonomik başarılar, teknolojiye ulaşma imkanının artması, 

sağlık ve eğitim durumlarındaki iyileşmeler, daha fazla demokrasi ve adalet mücadelesi 

küreselleşme ile birlikte oldu. Esas sorun oyunun kurallarını sağlayan IMF, Dünya Bankası ve 

Dünya Ticaret Örgütüdür. Söz konusu kuruluşların koyduğu kurallar gelişmiş ülke çıkarlarına fayda 

sağlayan gelişmekte olan ülkelere aynı fırsatı sağlamamaktadır. Küreselleşme portresini dar bir 

görüşle çizenler, gelişmiş ülke çıkarlarına başka şekilde hizmet ediyor (Stiglitz, 2002:241-42). Asya 

Pasifik ve Sahra altı Afrika ülkelerinde yoksulluğun salt nedeni iktisadi büyümeme olgusu değildir. 

Bunun yanında sorunun temel faktörleri işsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımı bozukluğudur. İşte 

kutsanan küreselleşme gelir dağılımı ve adaleti yerine açlık ve sömürü meydana getirdi. 

Küreselleşme ile geleneksel üretim biçiminin izlerini silmekle birlikte yerine herhangi bir üretim 

biçimi ikame edemedi. Kapitalist ülkeler bu sorunun çözümünü söz konusu ülkelere yardım 

yapmakla geçiştirme çabası içinde olmuştur. Çolak’a göre (Çolak, 2017:90-93): 

“Açıkçası diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler de bu soruna (açlık ve yetersiz beslenme) 

yeterince eğilmedi, sorunu çözücü politikalar üretmediler, hatta üretmek istemediler. Çünkü bu 

ülkeler aç ve yoksul kaldıkça diğer ülkelerin istediklerini yapmak zorunda kaldılar” 
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Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü yoksullukla mücadele etme noktasında başat 

kurumlar olmaları gerekirken az gelişmiş ülkelere yeterli söz hakkı tanımamaktadır. Dolayısıyla bu 

kurumların bu davranış biçimleri odak noktası olan ülkeleri temsil kabiliyetinin olmadığı 

göstermektedir (Stiglitz, 2002: 479). Bir başka eleştiri konusu da Dünya Bankasının kredi 

kullandırırken ülkelerin kendilerine has durumlarını dikkate almadan standart bir anlayışla 

uygulamalarını sürdürüyor olmasıdır. Borç miktarının çok fazla olması ya da söz konusu 

gelişmemiş ülkelerin “yerel dinamiklerini” dikkate almadan Dünya Bankasının standart kredi 

kullandırtma politikası neticesinde bu ülkelerin daha da fakirleştiği ileri sürülmektedir. Bu 

bağlamda yapılması gereken Dünya Bankasının tahsis ettiği kaynakların ne şekilde kullanıldığının 

otokontrolünün sağlanması, objektif kriterleri esas alacak biçimde tutarlı projeleri değerlendirmelisi 

ve kredi politikalarını tek taraflı belirlememesidir (Banerjee ve He, 2003: 43). 

3.1. Demokrasi-Ekonomik İlişkisi Bağlamında Çad Cumhuriyeti 

İktisadi büyüme ile demokrasi arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek için iktisadi yazında 

farklı görüşler bulunmaktadır. Sirowy ve Inkeles göre, demokrasi ile iktisadi büyüme veya gelişme 

arasındaki ilişkiye yönelik teorik yaklaşımları üç grupta toplamak mümkündür. (Sirowy ve 

Inkeles’tan aktaran Barış ve Erdoğmuş, 2018: 83-102): 

a) Bağdaşma Yaklaşımı (The Compatibility Perspective): Demokrasi ve iktisadi gelişme 

arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. Yani birbirini destekleyen iki unsur olarak karşımıza 

çıkar. 

b) Çatışmacı Yaklaşım (The Conflict Perspective):Bu yaklaşıma göre hızlı ve başarılı bir 

iktisadi büyümenin sağlanması için tem siyasi hakların ve demokratik kurumların baskılanması 

gerekir. Çünkü demokrasi ve ekonomik büyüme arasında rakip çıkarlar mevcuttur. Hatta bu 

yaklaşım “Acımasız İkilem (Cruel Dilemma)” şeklinde ifade edilir. 

c) Şüpheci Yaklaşım (The Skeptical Perspective): Demokrasi ile ekonomik gelişme arasında 

sistematik bir ilişkinin bulunması noktasında kesin bir sav yoktur, yani ekonomik gelişmeyi 

sağlamak adına demokrasinin mi otokrasinin mi geçerli olması gerektiği noktasında bir konsensüs 

sağlanmamıştır. 

Siyasal çevrede siyasal rejimle ekonomik performans arasındaki ilişkilerin yönü ve 

korelasyonu arasında araştırma yapılmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Asya’daki otoriter rejimlerin 

dünya ortalamasının üzerinde bir ekonomik büyüme sağladığı aşikardır. Söz konusu ülkelerde 

ekonomik kalkınmanın “güçlü bir el” sağlandığı görüşü iddianın örneğini teşkil etmektedir. Bu 

anlayışa göre sürekli büyümenin başlatılması için lazım olan derin ekonomik reformların siyasi 

kaotik bir ortamda yapılamayacağıdır (Şili General Pinochet örneği). Zaire, Uganda ve Haiti gibi 

Doğu Asya ülkelerinde otoriter rejimler bulunmasına rağmen ekonomik kötüye evirilmiştir. 100 

ülke üzerinde yapılan son araştırmalar “demokrasinin uzun zaman aralıklarında büyümeyi 

düşürdüğüne dair çokta gerekçe” barındırmadığına dairdir.  Bu bağlamda demokrasiler 

öngörülebilir uzun vadeli büyüme oranlarına yol açtığı gibi şu etmenlere de sahiptir (Rodrik, 

2009:172-73): 

 Demokrasiler kısa vadeli istikrarın artırılmasını sağlar. 

 Demokrasilerin olumsuz şoklar karşısında direnci ve baş etmesi çok daha etkilidir. 

 Daha iyi dağıtım sonuçlarına ulaşmak için demokrasiler daha elverişlidir. 

Ekonomik büyüme önünde demokrasi engel midir? Yeni araştırmalar bize “demokrasiye 

geçişin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini büyük ve sağlam” olduğunu göstermektedir. İster 

zengin ister yoksul ülkelerde demokrasiye geçişle birlikte ortalama bazda kişi başına gelirde % 20-

25 oranında bir artış olduğu, darbeye maruz kalındığında aynı oranda kişi gelirlerinde kayıpla 

karşılaştığı görülür (Acemoğlu ve Robinson, 2016:13-14). 
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Zimbabve örneğinde görüldüğü gibi Sahraaltı Afrika ülkelerin çoğunda ekonomik ve siyasal 

kurumların kökleri sömürgecilik dönemine kadar uzanmaktadır ve söz konusu ülkelerin 

başarısızlıklarının temel nedeni sömürücü kurumlara sahip olmasıdır. Sahraaltı  Afrika ülkelerinde 

demokratik bir seçim sürecinin baskı, şiddeti gözdağı ve seçim yolsuzluğu ile bastırılması ulusların 

başarısızlıklarının temel nedenlerinden biridir. Sözü edilen ülkelerin sömürücü kurumları sömürü 

yoluyla çıkar sağlayanların güçlerini konsolide ederken insanların ihtiyaç duydukları en temel 

ekonomik faaliyetleri (tasarruf, yatırım vd.) yok etmektedirler. Acemoğlu ve Robinson’a göre 

“Sömürücü siyasal kurumlar sömürüden çıkar sağlayanların gücünü pekiştirerek bu ekonomik 

kurumlara destek sağlıyorlar…Çünkü siyasetçiler kaynakları sömürmekten ya da kendilerini ve 

ekonomik eliti tehdit edecek her türlü ekonomik faaliyeti bastırmaktan son derece memnundurlar.” 

(Acemoğlu ve Robinson, 2013:353-357). 

Bir ülkenin sahip olduğu demokrasi seviyesini belirlemek için kullanılan kriterlerden birisi 

Freedom House tarafından ölçülen siyasal haklar endeksidir. Değişik ölçütler kullanılarak 1 ve 7 

arasında puanlama esasına göre demokratik durum tespit edilir. 7 siyasal özgürlüğün en az 1 ise en 

çok olduğunu gösterir (Acemoğlu ve Robinson, 2016:71). Bu bağlamda Çad Cumhuriyeti özgür 

olmayan bir ülke statüsüne sahiptir. Freedom House’un 2018 raporuna göre 1996 yılından beri 

düzenli bir şekilde başkanlık seçimi yapılıyor olmasına rağmen yasama seçimi yapılırken muhalefet 

aktivistleri tutuklu hale getirilir, kötü muameleye maruz bırakılır ve hükümet karşıtı protestolar 

bastırılır. Çad Cumhuriyeti’nin özgürlük endeksi 7 üzerinden 6.5, siyasal haklar endeksi 7 

üzerinden 7 ve insan hakları endeksi 7 üzerinden 6 olarak ölçülmüştür ve bu durum demokrasi 

noktasında dünya ülkeleri arasında en geri bir seviyede olduğunu göstermektedir (Freedom House, 

2018) 

 

4. SONUÇ 

İslam Konferansı Teşkilatı’na üye olan Çad Cumhuriyeti’nde siyasi hakimiyet kavgası hem 

kabileler/gruplar hem de Almanya, İngiltere ve Fransa devletlerinin eliyle 1960 yılına kadar 

sürmüştür. 1960 yılında bağımsızlığını sağlamasına rağmen gerek ülke içi çatışmalar gerekse de 

Libya ile olan uluslararası anlaşmazlıklar sürmeye devam etmiştir. Siyasi açıdan istikrarın 

varlığından bahsetmek oldukça zordur. Ekonomik açıdan değerlendirme yapıldığında tarım 

arazilerinin verimsizliği, iklim koşullarının olumsuzluğu dezavantaj gibi gözükse de 2003 yılından 

itibaren çok az da olsa petrol çıkarılmaya başlanmış olması ekonomik gelişme açısından önemli 

görülmüştür. Bütün bu koşullarla birlikte Çad Cumhuriyeti hem ekonomik gelişme hem de insani 

yaşam endeksi olarak dünya ülkeleri sıralamasında en sonlarda yer aldığı gerçeği ortadadır. 

Çad Cumhuriyeti’nin yaşadığı bu türden sorunların sebepleri mutlak anlamda tek bir tarafa 

izafe edilemez. Fakat söz konusu kaotik ortama, istikrarsız duruma büyük oranda sebebiyet veren 

koşulları hazırlayan etmen bütün zihni yapısı ve medeniyet tasavvuruyla sömürge anlayışını meşru 

gören ve sürdüren Batı Emperyalizmidir. Fransa’nın yıkıcı tutumu ve hegemonik anlayışı, IMF ve 

Dünya Bankası’nın kuruluş amaçlarına hizmet etmemesi ve bu kuruluş mantığının gelişmiş ülkelere 

hizmet verdiği aşikar bir tutumdur.        

İslam ülkeleri genelinde, Sahra altı Afrika ülkeleri özelinde de tartışılması gereken ve 

onarılmaya ihtiyaç duyulan alanların başında ekonomik ve idari mekanizmaların yapılanma sorunu 

gelmektedir. Demokrasi, hürriyet ve özgür seçimlerin olmadığı bu tür ülkelerde meşruiyet 

tartışmasının yapılması kaçınılmazdır.  Bu tartışma elit bir zümrenin, kabilelerin (klan), kişilerin 

“güçle/şiddetle” yönetimi devralmasına sebebiyet verir ki bu durum olası birçok olumsuzluğa neden 

olur. Bu bağlamda ekonomik gelişme ve sürdürülebilir bir kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesi 

için önerileri şu şekilde sıralamak mümkündür: 
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 Türkiye gibi İslam dünyasının sorunlarını çözmede pro-aktif tutum sergileyen ve gerek ticari 

gerekse de yapılan yardım kampanyaları faaliyetlerinin Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve 

Birleşik Arap Emirlikleri gibi zengin İslam ülkeleri tarafından yapılmasının İslam İşbirliği 

Teşkilatı tarafından sağlanması gerekir. Bu anlayış aynı zamanda yüzyıllardır başta 

Fransa’nın sömürgeleşme yoluyla bu ülkelerde yarattığı tahribat izlerinin tamir edilmesini 

sağlayacaktır.  

 Demokrasi ve ekonomik gelişme arasında pozitif korelasyon olduğuna dair göstergeler ve 

endekslerin başta Çad Cumhuriyeti olmak üzere Sahra altı Afrika ülkeleri tarafından 

benimsenmesi ve bu anlayışla hür seçimlerin tanzim edilmesinin sağlanması gerekir.  

 Ekonomik gelişme ve kalkınmayı sürdürmenin başat anahtarlarından bazıları olan mülkiyet 

haklarının tanınması, yolsuzlukla mücadelenin sağlanması ve hukukun üstünlüğünün 

sağlanması konularında hem idari hem de siyasi düzenlemelerin acil bir şekilde yapılması 

gerekir. 
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ÖZ 

Dördüncü sanayi devrimi bir teknolojiler demetine dayalı, henüz gerçekleşmemiş bir 

atılımdır. Türkiye’de bu devrim henüz hazırlık ya da başlangıç aşamasındadır. Birçok ülke 

dördüncü sanayi devrimi politikalarını geliştirmiş ve uygulama aşamasına geçmiştir. Ülkemizde de 

bunun hazırlıkları sürmektedir. Dolayısıyla dördüncü sanayi devrimi bir sanayi politikasının adı 

olarak görülmelidir. Bu politika, gelişmiş sanayi ülkeleri için yurt dışındaki üretimini ülkesine geri 

çekmeyi amaçlarken; gelişmekte olan ülkeler için ise işgücü maliyetinin artması karşısında 

verimliliği artırmayı amaçlamaktadır.  

Dördüncü sanayi devriminin başarılı olup olmaması iki kıstasa bağlıdır: İlkin sunulan 

teknolojiler demetinin hedeflenen verimlilik artışını sağlaması gerekir. İkinci olarak da yeni 

teknolojilerin ve bunlardan ileri gelen kazanımların küresel ve ulusal ölçeklerde adil paylaşılarak 

yaygınlık kazanması büyük önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Dördüncü sanayi devrimi, Sanayi 4.0, Teknoloji, Verimlilik  

JEL Kodu: F00, H00 

 

Abstract 

Fourth industrial revolution is a pending leap forward based on a series of technological 

achievements. This revolution is in its preparatory or initial stages in Turkey, Many countries have 

developed fourth industrial revolution public policies and begun to apply them. In Turkey, a 

preparation in this field is in progress. Consequently the fourth industrial revolution should be seen 

as the name of an industrial policy. This policy aims in the industrialized countries the return of 

their production abroad; whereas in the developing countries it aims tor ise productivity against 

rising labor costs.  

The success of the fourth industrial revolution is tied to two factors: Firstly the new 

Technologies need to satisfy the expected rise in productivity. Secondly new Technologies and 

economical gains related to them should be fairly spreaded in global and national levels.  

Keywords: Fourth industrial revolution, Industry 4.0, Technology, Productivity 

JEL Codes: F00, H00 

 

1. GİRİŞ 

Sanayinin çalışma yöntemlerini derinden etkileyebilecek yeni teknolojiler hızla gelişiyor ve 

yaygınlaşıyor. Öyle ki bu gelişmelerin üretim hayatında getirebileceği potansiyel değişime 

şimdiden “Dördüncü Sanayi Devrimi” ya da “Sanayi 4.0” adı verildi. 2011’de Hannover sanayi 

fuarında ilk defa kullanılan bu terim, 2016’daki Dünya Ekonomik Forumu Davos zirvesinin teması 
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olarak benimsendi. Böylelikle medyada ve kamuoyunda dördüncü sanayi devrimi fikrine hayli 

alışıldı ve bu devrimin altında yatan teknolojilere dair farkındalık sağlandı. Son yıllarda ise 

dünyanın birçok yerinde dördüncü sanayi devriminin öncü örnekleri olan fabrikalar üretime 

başladılar.  

Dördüncü Sanayi devriminin daha önceki sanayi devrimlerinden önemli farkları bulunuyor. 

Ancak yeni teknolojilerin niteliğine dair bu tür saptamalardan önce, dördüncü sanayi devriminin 

farkını bu teknolojilerin varlığında ve etkisinde aramak gerekiyor. Zira önceki sanayi devrimleri 

belirli bir teknolojiyle temsil edilirken (buhar makinesi, elektrikli üretim bandı, bilgisayar) yeni 

sanayi devriminin vitrin yüzü olarak nitelenebilecek bir teknoloji bulunmuyor. Bunun yerine 

dördüncü sanayi devrimi bir teknolojiler demeti olarak sunuluyor. Bu farklılık, dördüncü sanayi 

devriminin etkisini değerlendirirken belirli bir zorluk yaratıyor. Bir devrim yaşandığını rakamlarla 

kanıtlamak istersek hangi teknolojinin üretim sürecindeki katkısını ölçmemiz gerektiğini 

seçemeyeceğiz. Bu noktadan hareketle devrimin katkısının yeni teknolojilerin etkileşiminde yattığı 

ifade ediliyor.
5
  

Diğer sanayi devrimleri kadar somut bir teknolojik varlığa dayanmayan dördüncü sanayi 

devriminin üretim hayatı ve ekonomi üzerindeki etkisini belirlemek zor olduğuna göre, devrimin 

kendisinin hangi noktadan itibaren varlık kazandığını belirlemek de kolay değildir. Dördüncü 

sanayi devrimi ifadesinin kullanıma girme ve yaygınlaşma tarihleri net olmakla birlikte bu devrimin 

üretimi ve ekonomiyi (diğer devrimler kadar) değiştirecek bir boyut kazanması henüz 

gerçekleşmemiştir. Dördüncü sanayi devrimini ele alan birçok araştırma ve raporda kullanılan 

söylem özelliklerine dikkatle bakacak olursak, bu kavram üzerinde çalışanların da böyle bir iddiası 

yoktur. Dolayısıyla dördüncü sanayi devrimini öncekilerden ayıran diğer temel fark, bu devrimin 

henüz gerçekleşmemiş, beklenilen bir devrim olmasıdır. Dördüncü sanayi devrimi, gerçekten hızlı 

gelişen teknolojiler demetinin bir ifadesi olsa da; henüz gerçekleşmemiş ve belirli bir teknolojiye 

dayanmadığı için etkisi ve gerçekleşme noktası belirlenemeyecek bir devrimdir.  

Bu çalışmada dördüncü sanayi devriminin bu özellikleri göz önünde bulundurulacak. Bu 

kapsamda ilk olarak sanayi devrimine yönelik araştırma ve raporlar incelenerek Türkiye’nin bu 

devrime uyum sağlama durumu, sektörlerin performansı ve dördüncü sanayi devriminin önündeki 

engeller değerlendirilecek. Bunun ardından dördüncü sanayi devrimi ekonomi politik açısından 

değerlendirilerek bir sanayi politikası olarak tartışılacak. Son olarak da dördüncü sanayi devriminin 

sağlıklı ilerlemesi için neler yapılması gerektiği sorgulanacak.  

 

2. DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ HAKKINDA DURUM TESPİTİ 

Almanya’nın Ansbach şehrinde 2017’de kurulan ve Speedfactory olarak adlandırılan yeni 

Adidas tesisinin yılda 500.000 çift spor ayakkabısı üretmesi öngörülüyor. Bu tesiste müşterilerin 

talepleri üzerine harekete geçen üç boyutlu yazıcılar, yine tesis içinde üretilen materyalleri 

kullanarak üretim yapıyor. Böylece Speedfactory en az çalışanla işliyor ve tedarik zinciri ile ürünün 

satışa sunulma süresini sadece birkaç güne inecek kadar kısaltıyor.
6
 Bütün bunlar, kitlesel üretim 

yapan büyük bir fabrika için ulaşılması çok zor olanaklar. Speedfactory’nin amacı da kitlesel üretim 

değil, talep üzerine şekillenen butik üretimin fabrika ortamında ve kısa sürede gerçekleşebilmesi. 

                                                 
5
 Klaus Schwab şöyle belirtiyor: “Ne var ki dördüncü sanayi devrimi sadece akıllı ve bağlantılı makine ve sistemlerle 

ilgili değildir, kapsamı çok daha geniştir. Gen dizilemeden nanoteknolojilere, yenilenebilir enerjilerden kuantum 

bilgiişleme bir dizi alanda eşzamanlı ileri atılım dalgaları yaşanıyor. Dördüncü sanayi devrimini önceki devrimlerden 

temelden farklı kılan işte bu teknolojilerin iç içe geçip kaynaşması ve fiziksel, dijital ve biyolojik alanlarda karşılıklı 

etkileşimidir.” Klaus Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi, Çeviren: Zülfü Dicleli, Optimist, İstanbul 2016, s. 17. 

6
 “Adidas’s High Tech Factory Brings Production Back to Germany”, The Economist, 14 Ocak 2017, 
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Butik üretimde gerçek bir devrim olan ve dördüncü sanayi devriminin öncüleri arasında sayılan bu 

fabrikanın, Asya ülkelerinde ucuz işgücüne dayalı üretim yapan büyük fabrikaların rakibi 

olmadığını unutmamak gerekiyor.  

Dördüncü sanayi devrimini uygulamaya geçiren üretim tesislerinde tek bir yeni teknoloji 

değil, bir teknolojiler kümesi hayata geçiriliyor. TÜSİAD’ın, Boston Consulting Group’la birlikte 

hazırladığı ve Aralık 2017’de yayımladığı “Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği” 

başlıklı raporunda “Sanayide dijital dönüşümü mümkün kılan 11 dijital teknolojinin entegre 

biçimde çalışması geleceğin fabrikalarının ve değer zincirinin de temelini oluşturmaktadır” diye 

belirtiliyor. Bu teknolojiler; simülasyon, yapay zekâ ve akıllı sistemler, sensörler, artırılmış 

gerçeklik, endüstriyel internet, robot ve otomasyon, eklemeli üretim, yatar/dikey entegrasyon, 

büyük veri ve analizleri, siber güvenlik ve bulut olarak sayılıyor.
7
 Aynı raporda bu teknolojilerin 

son yıllarda ucuzlayarak yayıldığı belirtiliyor ve “teknolojilerin demokratikleşmesi” ifadesi 

kullanılıyor.
8
 Bununla birlikte yaşanan demokratikleşmenin Türkiye haricindeki gelişmiş sanayi 

ülkelerinde olduğu anlaşılıyor. Türkiye ise dördüncü sanayi devrimini yakalamak açısından arzu 

edilen mesafeyi henüz kat etmiş görünmüyor. 

Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de yeni teknolojilerin git gide 

yayıldığına şu sözlerle dikkat çekiyor. “Robotlar, sensörler, yapay zekâ, büyük veri ve siber 

güvenlik gibi kavramlar artık günlük hayatta kullandığımız kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu 

anlamda artık beyaz ve mavi yakanın yanında metal yakayı da konuşmanın zamanı geldi. Yapılan 

araştırmalar 2019 yılına kadar tüm dünyada 2,5 milyon endüstriyel robotun, yani metal yakalının iş 

başı yapacağını gösteriyor. Dünyada kullanılan endüstriyel robotların yüzde 65’i Avrupa 

ülkelerinde bulunuyor. Bu robotların yarısı otomotiv sektöründe kümelenmiş durumda. (…) 

Türkiye’de kullanılan endüstriyel robot sayısı 12 bine ulaşmış durumda. Türkiye bugün endüstriyel 

robot sayısında dünyada 22'inci sırada bulunuyor. "
9
 

Burada üç konu önem kazanıyor: Birincisi, eğer dünyada yaygınlaşan bir teknolojik atılım 

dalgası varsa Türkiye bunun neresindedir? Dördüncü sanayi devrimini yakalamak yolunda ne kadar 

mesafe kat etmiştir? İkinci olarak Hangi sektörler bu konuda öncü durumdadır? Üçüncü husus ise, 

daha yüksek bir performans göstermek için Türkiye’nin önünde hangi engellerin olduğudur. Son 

yıllarda önde gelen araştırma kuruluşlarının dördüncü sanayi devrimi kapsamında yaptığı 

araştırmalar bize önemli veriler sunuyor. Yakın tarihli araştırma raporlarında üç sorunun yanıtlarını 

aramakta fayda vardır.  

Yine TÜSİAD’ın raporuna dönecek olursak, Türkiye’nin kat ettiği aşamaya dair en yakın 

tarihli araştırmanın bu çalışma kapsamında yapıldığını belirtmemiz gerekir. Raporda “108 teknoloji 

kullanıcısı ve 110 teknoloji tedarikçisi şirket ile kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. (…) 

Türkiye’de sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm uygulama alanlarında henüz pilot projeleri 

gerçekleştirme (44/100) aşamasında olduğu görülmektedir.”
10

 Dolayısıyla Türkiye “henüz sanayide 

dijital dönüşüm yolculuğunun başında” ya da yatırım ve planlama döneminde olarak 

nitelenmektedir. 

TÜSİAD’ın söz konusu raporunda sektörel bir ayrım yer almıyor. Dördüncü sanayi 

devriminin yakalanabilmesi için ise; “nitelikli iş gücünün oluşturulması, veri güvenliği, gerekli 

bağlantı standartlarının tanımlanması, teknolojik altyapının kurulması ve sanayide dijital dönüşüm 

ekosisteminin oluşturulması”
11

 gerektiği belirtilmiş. Yapılması gerekenler listesinin ilk sırasında 

                                                 
7
 TÜSİAD, “Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği”, İstanbul Aralık 2017, s. 13. 

8
 TÜSİAD, a.g.e., s. 26. 

9 Faruk Özlü, Anadolu Ajansı, 8 Nisan 2018. 

10 TÜSİAD, a.g.e., s. 14. 
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nitelikli iş gücünün oluşturulmasına yer verilmesi son derece önemli. Çünkü nitelikli işgücü açığı, 

dördüncü sanayi devrimi yolunda Türkiye’nin önündeki en ciddi engel olarak karşımıza çıkıyor.  

Bu konuda bir diğer veriyi, yakın bir tarihte dönemin Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanı Faruk 

Özlü vererek; Almanya ve İngiltere'de sanayicilerle yapılan bir ankette, “Sanayi 4.0'ın önündeki en 

büyük engel nedir?” sorusuna "Nitelikli insan, iş gücü" cevabının geldiğini aktarıyor. Kamunun 

dördüncü sanayi devriminin önündeki bu en büyük engel karşısında ciddi bir atılıma hazırlandığını 

da not ediyor. Özlü, dijital teknoloji eğitimi veren 100 tematik kolej kurulacağını, 400 teknoloji 

öğretmeninin ve 100 bin dijital teknoloji eğitimi almış teknisyenin yetiştirileceğini belirtiyor.
12

 

2016 yılının Mayıs ayında TÜSİAD, Samsung Electronics, Deloitte ve GfK’nın işbirliğiyle 

yayımlanan “Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı” raporunda ölçek sanayi firmalarıyla 

sınırlanmadan dijital dönüşüm ele alınıyor. Bu yaklaşım farklılığı, Türkiye’deki farklı sektörlerin 

dördüncü sanayi devrimi yolculuğundaki durumunu görmemize olanak sağlıyor. Rapora göre dijital 

olgunluk seviyesi bakımından telekomünikasyon, bankacılık ve perakende sektörlerinin öncü 

olduğu anlaşılıyor. Rapordan alınan aşağıdaki grafik, çok sayıda sektörün ne ölçüde dijitalleştiğini 

karşılaştırmalı olarak gösteriyor. Burada dikkat çekici bir nokta, dijitalleşme ifadesinin çoğunlukla 

dördüncü sanayi devrimiyle eş anlamlı kullanılmasına rağmen sıralamada sadece hızlı tüketim 

ürünleri, dayanıklı tüketim ürünleri ve mobilya imalat sanayilerinin bulunması ve görece geri 

planda yer almasıdır. Otomotiv sektörünün konumu ise bu çalışma çerçevesinde 

anlaşılamamaktadır.   

 

Kaynak: TÜSİAD, Samsung Electronics, Deloitte ve GfK, “Türkiye’deki Dijital Değişime 

CEO Bakışı”, 2016, s. 8.  

 

Yapılan araştırmada, Türkiye’deki şirketlerde dijital teknolojilerin gelişiminin önündeki 

engellerin ne olduğu sorulduğunda yetkinlik eksikliği (% 14), strateji eksikliği (% 13), güvenlik 

sorunları (% 13) ve güçlü bir ticari sonuca bağlanamaması (% 12) sorunlarının ön plana çıktığı 

ifade edilmiş.
13

 Söz konusu raporda da nitelikli işgücü ya da yetkinlik konusuna vurgu yapılırken: 

“İlerleyen dönemlerde şirketlerin önündeki en önemli gelişim noktalarından biri, dijitalleşmeyi 

destekleyecek yetkinlik kümesinin oluşturulması olarak görünüyor”
14

 denilmiş. 

                                                 
12

 Faruk Özlü, Anadolu Ajansı, 21 Haziran 2018. 
13 
TÜSİAD, Samsung Electronics, Deloitte ve GfK, “Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı”, 2016, s. 38. 

14
 TÜSİAD, Samsung Electronics, Deloitte ve GfK, a.g.e., s. 40 
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Accenture tarafından 2015’i ve 2016’yı kapsayacak şekilde iki defa yayımlanan “Türkiye 

Dijitalleşme Endeksi” çalışması da yanıt aradığımız sorulara tatmin edici cevaplar sunuyor.  Farklı 

sektörlerden 106 şirketle yapılan araştırmada Türkiye’nin ortalama dijitalleşme endeksi puanının 

2016’da yüzde 61  (2015’te yüzde 60) olduğu ortaya çıkmış. Çalışmaya katılan şirketlerin yer aldığı 

sektörler arasında, dijitalleşme performansı en yüksek sektör “Finansal Hizmetler” olurken “Hizmet 

Faaliyetleri”, “Perakende Ticaret” ve “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ve Onarımı” da onu takip 

eden sektörler olmuş.
15

 Bu rapordan alınan aşağıdaki grafiğe göre, araştırmanın sonuçlarında 

dördüncü sanayi devriminin asıl çıkış noktası olan sanayi sektörü elektronik, otomotiv, gıda ve 

kimya sektörleriyle temsil ediliyor. Ne var ki bu sektörlerin sıralamadaki yerleri yüksek değil.   

 

Kaynak: Accenture, Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, TBV, ODTÜ, “Türkiye Dijitalleşme 

Endeksi 2016”, 2017, s. 12. 

Dördüncü sanayi devriminin önündeki zorluklara gelince, Accenture raporunda “çeviklik ve 

karar alma süreçleri, regülasyonlar, şirket kültürü, finansal kaynak tahsisi, değişimin finansal 

katkısına inanç ve departmanlar arası koordinasyon gibi yönetim-organizasyon konuları, yetenek ve 

kaynakların (yani nitelikli işgücü) önünde yer almış.
16

  

McKinsey’in 2016 tarihli “Başlangıç Heyecanının Ardından Sanayi 4.0” raporu, dördüncü 

sanayi devrimi kavramının yarattığı ilk heyecanın ardından bu alanda yaşanan gelişmeyi ölçmeyi 

amaçlıyor.  ABD, Almanya ve Japonya’dan, 50 kişinin üzerinde çalışanı olan 300 firmanın üstü 

düzey yöneticileriyle geçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarına göre, sanayicilerin sadece 

yüzde 16’sı dördüncü sanayi devrimine yönelik bir strateji geliştirmiş. Her on firmadan altısı bu 

konuda ya hiç ilerleme kaydetmemiş ya da çok sınırlı ilerlemiş.
17

 Raporda Türkiye’nin durumuna 

dair özel bir veri bulunmuyor.  

Yine McKinsey’in raporuna göre sanayi 4.0’ı uygulamakta karşılaşılan zorluklar şunlardır: 

Örgüt birimleri arasında koordinasyon zorlukları, üçüncü tarafla / tedarikçiyle çalışma durumunda 

                                                 
15

 Accenture, Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, TBV, ODTÜ, “Türkiye Dijitalleşme Endeksi 2016”, 2017, s. 12.  
16

 Accenture, Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, TBV, ODTÜ, a.g.e., s. 15. 
17

 McKinsey&Company, “Industry 4.0 After the Initial Hype”, 2016, s. 9-10. 
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siber güvenliğe yönelik endişeler, radikal değişim için cesaret eksikliği, nitelikli iş gücü (yetenek) 

eksikliği.
18

 

Raporun sonuç kısmında, sanayi 4.0’ın yüksek umutların doğmasına sebep olduğu ve bunların 

çoğunun henüz hayata geçmediği belirtiliyor. Bununla birlikte bazı üreticilerin dördüncü sanayi 

devrimini farklı şekillerde uygulayarak faydasını görmeye başladığı not ediliyor.
19

 

Türkiye’nin sanayi durumuna dair başka bir ilginç veriyi TÜBİTAK’ın 2017 Ocak ayında 

yayımladığı “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” taslağında 

bulmak mümkün. Çalışma kapsamında 2016’da 1000 firmayla yapılan anket sonucunda Türkiye’de 

sanayinin dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında olduğu tespit edilmiş.  

Bu noktada bir özet yapacak olursak; yapılan çok sayıda araştırma dördüncü sanayi devrimi 

yolunda hem dünyada hem de Türkiye’de sınırlı bir yol alındığını, Türkiye’nin dünyadaki 

konumunun da arzu edilenin gerisinde kaldığını ortaya koyuyor. Ayrıca dördüncü sanayi devrimi 

başlığı altında sayılan dijital teknolojilerin benimsenip uygulanmasının da finans ve hizmetler gibi 

sanayi haricindeki sektörlerde yaygınlaştığı anlaşılıyor. İncelenen raporların ortaya koyduğu bir 

başka gerçek de sanayi devriminin önündeki en büyük engeller, nitelikli insan kaynağı eksikliği ile 

bir dönüşüm politikasının yokluğu olarak karşımıza çıkıyor.  

2.1. Bir Sanayi Politikası Olarak Dördüncü Sanayi Devrimi 

Dördüncü sanayi devrimi, bir tarihsel sınıflandırma olmaktan ziyade bir sanayi politikasının 

ismidir. Tarihte geriye dönüp geçmişi bölümlendirmek ve bugüne farklı bir değer biçmek, heyecan 

verici bir uygulama olmakla birlikte aynı zamanda bir anakronizmdir. Kendi çağından başlayarak 

ileriye anlam veren bu tür bir anakronik söylemin, özellikle de teknoloji alanında çok sayıda örneği 

bulunur. ABD ile SSCB arasında nükleer güç yarışının devam ettiği 1950’lere, o zamandan 

başlayıp ileriye yönelen bir kavram olarak “atom çağı”; aynı ülkeler arasında rekabetin uzaya 

taşındığı 1960’lara da “uzay çağı” ismi verildiğini hatırlamak yeterlidir.  

O halde dördüncü sanayi devrimi söylemi, bugün hayatımıza yeni giren bir teknolojiler 

demetine dair bir ilgi ve heyecan uyandırmak için tasarlanmış uygun bir söylemdir. Tarih 

sahnesinde yerini almış bir devrim olmadığı ise açıktır. Dünya çapında böyle geniş bir ilgi 

uyandıran dördüncü sanayi devrimi söylemi özünde bir çağrı barındırmaktadır. Bu, yeni sanayi 

devrimine yönelik bir kamu politikası oluşturulması çağrısıdır.  

Sanayileşmiş ülkeler 1980’lerden itibaren büyük çaplı üretim tesislerini Güney Doğu Asya 

başta olmak üzere, emek gücünün daha ucuz olduğu dünyanın başka yerlerine kaydırmıştı. 40 yıla 

yaklaşan bu sürecin sonunda Çin ve etrafındaki ülkeleri kapsayan muazzam bir üretim ve değer 

zinciri oluşmuşken Batı’nın eski sanayi ülkelerinde hemen her ürün bu ülkelerden ithal ediliyor. 

Dördüncü sanayi devrimi işte bu durumu tersine çevirmeye yönelik bir ekonomi politik aracı, bir 

siyasi hamle olarak tasarlanmıştır. Bu ülkelerin benimsedikleri dördüncü sanayi devrimi 

politikalarına göre; yeni nesil teknolojiler demetini bünyesinde barındıran fabrikalarda düşük ya da 

yüksek ücretli çalışanlara duyulan ihtiyaç en aza inecek ve üretim tesislerinin başka ülkelere 

gitmesine gerek kalmayacak, hatta uzun vadede üretim yeniden Avrupa ve ABD’ye geri dönecektir.  

Batılı ülkelerin çoğu dördüncü sanayi devrimi söyleminin çağrısına yanıt vererek bu alanda 

kamu politikaları üretmiş durumda. ABD’de “National Network for Manufacturing Innovation”; 

Almanya’da Sanayi 4.0, Danimarka’da MADE “Manufacturing Academy of Denmark”, İsveç’te 

Akıllı Sanayi, Çekya’da Sanayi 4.0, Macaristan’da Sanayi 4.0 Ulusal Teknoloji Platformu, 

Avusturya’da Sanayi 4.0, İtalya’da Sanayi Planı 4.0, Portekiz’de Sanayi 4.0, İspanya’da Bağlı 

Sanayi 4.0, Fransa’da Geleceğin Sanayi Birliği, Belçika’da “Made Different” ve Hollanda’da Akıllı 

                                                 
18

 McKinsey&Company, a.g.e., s. 12.  
19

 McKinsey&Company, a.g.e., s. 25. 
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Sanayi programları benimsendi ve uygulamaya konuldu.
20

 Türkiye de bu alanda kamu politikası 

geliştirme çalışmaları yürütüyor. İlk olaak TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Yeni Sanayi Devrimi 

Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” taslağı, dördüncü sanayi devrimine geçiş için bir 

strateji belgesi niteliği taşıyordu. Bunun ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

özel sektörü temsil eden kuruluşların katılımıyla oluşturulan “Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu” 

daha kapsamlı bir kamu politikasının oluşturulması çalışmalarını sürdürmektedir.  

Bir sanayi politikası olarak dördüncü sanayi devrimi üretimde uluslararası tedarik zincirlerini 

hedefe koyan, üretimin teknoloji sahibi ülkelerde ulusallaşmasını amaçlayan bir mantığa sahiptir. 

Burada sorulması gereken, ülkesi dışındaki sanayi tesislerini geri getirerek yeniden sanayi ülkesi 

olma kaygısı taşıyan ABD ve Avrupa ülkeleri haricindeki ülkelerin neden dördüncü sanayi 

devrimine angaje olduğudur. Zira özellikle Çin kamu politikaları bakımından dördüncü sanayi 

devriminin öncüleri arasında yer alıyor. Kitlesel üretimiyle dördüncü sanayi devriminin hedefinde 

olması gereken Çin ve Türkiye’nin de dahil olduğu başka ülkeler neden dördüncü sanayi devrimi 

söylemine yönelik kamu politikası üretiyor?  

Bu bağlamda Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin dördüncü sanayi devrimine “neden” 

katılmak istediğini değil “hangi noktadan itibaren” katılmak istediğini sorgulamakta fayda vardır. 

De Backer’in Boston Consulting Group’tan aktardığına göre, basit bir hesapla otomasyon robotların 

kullanımı insan istihdamına göre yüzde 15 daha ucuz olduğu zaman gerçekleşmektedir.
21

 Yine aynı 

çalışmada bazı yükselen ülkelerde artan ücretler nedeniyle robotlaşmanın gelişmiş ve gelişmekte 

olan ekonomiler arasındaki maliyet farklılığının azalmasını sağladığı
22

 belirtiliyor. O halde Türkiye 

ve Çin gibi yurt dışındaki üretimini geri çekme kaygısı bulunmayan ülkelerin de dördüncü sanayi 

devrimine yönelik kamu politikası geliştirmesinin altında istihdam maliyetleri ve buna bağlı 

verimlilik kaygısı yatmakta.  

Bu açıdan Türkiye’ye bakacak olursak, TÜSİAD’ın Mart 2016’da yayımladığı “Türkiye’nin 

küresel Rekabetçiliği için Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0” başlıklı raporda dördüncü sanayi 

devriminin Türkiye için bir gereklilik olduğu savunulurken şu verimlilik hesabına yer veriliyor: 

“Sanayi 4.0’ın başarılı bir şekilde uygulandığı durumda, günümüz ekonomik büyüklüğünde, 

Türkiye’deki üretim sektörlerinin verimliliğinde 50 milyar TL’ye varabilecek bir fayda 

kaydedilmesi potansiyeli mevcuttur. Bu analizin temeli, toplam üretim maliyeti göz önüne 

alındığında, verimlilikteki artışın % 4-7 arasında olacağı beklentisine dayanmaktadır. Sadece 

dönüşüm maliyeti (malzeme maliyetleri hariç üretim maliyeti) değerlendirildiğinde, verimlilik 

artışının % 5-15 arasında olması beklenmektedir.”
23

  

Verimlilik artışı beklentisi, özellikle gelişmekte olan ülkeler bağlamında, bir sanayi politikası 

olarak dördüncü sanayi devriminin özünü teşkil etmektedir. OECD’nin 2014 tarihli “Verimliliğin 

Geleceği” çalışmasında sanayi tarihi boyunca teknolojik gelişmelerin (önce buhar makinesi, sonra 

elektrik) verimliliği artırdığı, buna karşın günümüzde teknolojik gelişmelerin hızla devam etmesine 

rağmen son on yılda küresel çapta verimlilikte düşüş eğilimi görüldüğü belirtiliyor. Söz konusu 

rapordan alınan aşağıdaki grafikler, 1990’dan 2004’e kadar olan süreci kapsıyor ve işgücü 

verimliliğinde ve özellikle de çoklu faktör verimliliğinde dünya çapında bir sorun yaşandığını 

gösteriyor. Her iki verimlilik grafiğinde de 2011’de yaşanan keskin düşüş, yine aynı yıl dördüncü 

                                                 
20

 TC Avrupa Birliği Bakanlığı, Sanayi 4.0 Bilgi Notu, Ankara Ocak 2018, s. 3.  
21

 De Backer, K. ve diğerleri, “Industrial robotics and the global organisation of production”, OECD Science, 

Technology and Industry Working Papers, 2018/03, OECD yayını, Paris 2018, s. 6. 
22

 De Backer, K. ve diğerleri, a.g.e., s. 17.  
23

 TÜSİAD, “Türkiye’nin küresel Rekabetçiliği için Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0”, Mart 2016, s. 14. 
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sanayi devrimi kavramının, muhtemelen bu düşüşe karşı bir çözüm önerisi olarak ortaya atıldığını 

gösteriyor.  

 

Kaynak: OECD “The Future of Productivity”, 2015, s. 15 

OECD’nin raporunda, verimliliğin karşısındaki temel engelin teknolojiden gelen verimlilik 

artışının dünyada yeterince yayılmaması olduğu belirtiliyor. Buna göre verimlik küresel çapta önde 

gelen şirketlerde artmaya devam ederken, bu şirketlerin bilgi ve teknolojiyi paylaşmaması 

nedeniyle diğer şirketlerde artmadı. Öyle ki özellikle imalat sanayiinde, öncü şirketlerde 2000’ler 

boyunca işgücü verimliliği yıllık yüzde 3,5 oranında artarken; geri kalan şirketlerde yıllık sadece 

yüzde 0,5 oranında arttı. Raporda, küresel öncülerle diğerleri arasındaki uçurumun açılmaya devam 

ettiği uyarısı yapılıyor. Dahası, bazı ülkelerde ulusal düzeyde en önde gelen şirketler, dünya 

ölçeğinde yüksek verimlilik oranları yakalarken, bu performansın ülkenin geri kalanına yansımadığı 

belirtiliyor. Böylece yeni teknolojiler ve bilgi, ekonominin bütününe fayda sağlayamıyor.
24

  

Bu noktada, dördüncü sanayi devriminin bir sanayi politikası olarak varlık nedeni olan soruna 

gerçekten bir çözüm getirip getiremeyeceğini, ilk uygulamaların olumlu sonuç verip vermediğini 

sorgulamak gerekiyor. Bu bağlamda ilk olarak dördüncü sanayi devrimini oluşturan teknolojilerin 

arzu edilen verimlilik artışına yol açıp açmadığı, ikinci olarak da bu teknolojilerin ve verimlilik 

artışının ülkelerin hedeflediği sonuçları doğurup doğurmadığını incelemek gerekir. Bu bakımdan, 

bu çalışmanın ilk bölümünde değinilen, dördüncü sanayi devrimini hayata geçirmekte öncü olan 

sektörlerde, TÜSİAD’ın öngördüğü toplam üretim maliyetindeki verimlilikteki % 4-7 arasında 

gerçekleşmesi beklenen artışın ilk işaretlerinin istatistiklere yansıyıp yansımadığını araştırmak 

gerekir. Bu çalışmanın kapsamı dışında kalan böyle bir araştırma son derece faydalı olacaktır. 

Elimizde henüz arzu ettiğimiz veriler olmamakla birlikte, Accenture’ün daha önce değinilen 

çalışmasında dördüncü sanayi devriminin ilk uygulamalarının şirketlerin kârlılığını olumlu 

                                                 
24

 OECD “The Future of Productivity”, Paris 2015, s. 9-10. 
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etkilediğine dair bir analiz yer alıyor: “Analizimiz, Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde 10 puanlık 

bir artışın, şirketlerin Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) marjlarında ortalama yüzde 1’ik bir artışa 

karşılık geldiğini gösteriyor.”
25

  

Genel olarak yeni teknolojilerin, bu teknolojileri kullanan fabrikalara ekonomik kazanım 

sağlayacağını söylemek mümkün. Bu kazanımın oranını belirlemek ise görünüşe göre biraz daha 

zaman istiyor.  

Ülkelerin bir sanayi politikası olarak dördüncü sanayi devriminden beklentilerine gelecek 

olursak: Gelişmiş ülkelerin üretimlerini kendi topraklarına çekme hedefinin henüz gerçekleşmekten 

uzak olduğunu belirtmek gerekir. De Backer, “faklı ülkelerin uyguladığı iddialı kamu politikalarına 

karşın bu çalışmadaki analizler daha ziyade robotlaşmanın üretimin küresel değer zincirleri içindeki 

yeri üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu gösteriyor” saptamasını yapıyor. Yazar, robotlaşmanın 

geçmişte gelişmekte olan ülkelere giden üretimi gelişmiş ülkelere geri getirmediğini ifade ediyor.
 26

    

Dördüncü sanayi devriminin küresel ekonominin yapısal sorunlarına karşı beklenen çözümleri 

üretmeyeceğini düşünen eleştirel yazarların analizlerini de dikkate almakta yarar vardır.  

Satyajit Das, eleştirel analizinde “günümüzde dünyanın teknoloji ve yenilik odağına, 

insanoğlunun karşı karşıya olduğu ekonomik ve buna bağlı toplumsal ve siyasi sorunlara sihirli bir 

çözüm bulmaya yönelik umutsuz bir arzu hakimdir. Çözülmesi gereken çok sorun var ve pek çok 

alanda yenilikler devam ediyor olsa da (…) önümüzde sanayi devrimi ölçeğinde bir değişim 

olduğuna dair temeli olmayan bir umut var”
27

 diyor.   

Suat Aksoy ise dördüncü sanayi devrimine dair çalışmasında “daha açıklayıcı olmak 

gerekirse, mevcut birikim düzeninde açıkça görüldüğü gibi üretim ile tüketim arasında bir 

oransızlık vardır. Marksistler bu duruma aşırı üretim sorunu derken egemen iktisat (Keynes ile 

başlayan) ise eksik tüketim sorunu olarak krize yaklaşmıştır. Sermayenin ise bu krizlerden çıkmak 

adına başvurduğu bazı yollar vardır. Bu yollardan biri yeni teknolojinin devreye sokulması ile 

rekabette öne çıkmak ve/veya daha önce piyasada olmayan yeni metaların üretilmesini olanaklı hale 

getirmektir”
28

 saptamasını yapıyor.  

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER: 

Dördüncü sanayi devrimi henüz gerçekleşmemiş bir devrimdir. Tek bir teknolojiye değil, 

teknolojiler demetine dayalıdır. Bu teknolojiler son yıllarda ucuzlasa da henüz yeterince 

yayılmamıştır. Türkiye’de bu devrimi oluşturan teknolojilerin kullanımı henüz hazırlık ya da 

başlangıç aşamasındadır. Ancak sektörel açıdan bakılınca imalat sanayii sektörleri bu “sanayi” 

devrimini görece geriden takip ediyor.  

Dördüncü sanayi devrimini ele alan rapor ve araştırmalar dördüncü sanayi devrimine yönelik 

kamu politikalarının geliştirilmesi doğrultusunda birer çağrı niteliğindedir. Birçok ülke dördüncü 

sanayi devrimi politikalarını geliştirmiş ve uygulama aşamasına geçmiştir. Ülkemizde de bunun 

hazırlıkları sürmektedir.  

Dolayısıyla dördüncü sanayi devrimi bir sanayi politikasının adı olarak görülmelidir. Bu 

politika, gelişmiş sanayi ülkeleri için yurt dışındaki üretimini ülkesine geri çekmeyi amaçlarken; 

                                                 
25

 Accenture, Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, TBV, ODTÜ, a.g.e., s. 3. 
26

 De Backer, K. ve diğerleri, a.g.e., s. 32. 
27

 Satyajit Das, “Technophobes can relax – there’s no such thing as the fourth industrial revolution”, The Independent, 

27 Kasım 2016.  
28

 Suat Aksoy, “Değişen teknolojiler ve Endüstri 4.0: Endüstri 4.0’ı anlamaya dair bir giriş”, Katkı Dergisi, 2017 (4), s. 

41. 
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gelişmekte olan ülkeler için ise işgücü maliyetinin artması karşısında verimliliği artırmayı 

amaçlamaktadır.  

O halde dördüncü sanayi devriminin bir sanayi politikası olarak başarılı olup olmaması iki 

kıstasa bağlıdır: İlkin sunulan teknolojiler demetinin hedeflenen verimlilik artışını sağlaması 

gerekir. Bu çerçevede uygulamaya geçen örneklerdeki ekonomik kazanımların ölçülmesi önemlidir. 

İkinci olarak da yeni teknolojilerin ve bunlardan ileri gelen kazanımların küresel ve ulusal 

ölçeklerde adil paylaşılarak yaygınlık kazanması büyük önem taşımaktadır.  

Bu son noktaya dair güncel bir gelişmenin olumlu bir örnek teşkil ettiğini belirtmek gerekir:  

Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Toplantısı 2011’de İstanbul’da Türkiye’nin ev 

sahipliğinde yapıldı. Toplantıda Türkiye, en az gelişmiş ülkelerin teknoloji açığını gidermek 

amacıyla Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak İstanbul merkezli bir uluslararası teknoloji bankası 

kurulmasını teklif etti. Haziran 2018’de TÜBİTAK’ın Gebze kampüsünde kurulan Birleşmiş 

Milletler Uluslararası Teknoloji Bankası üç temel faaliyet yürütecek:  

1. Teknoloji transferi: Banka bünyesinde teknoloji transferini sağlamak amacı doğrultusunda 

bir patent bankası oluşturulacak.  

2. Bilim, teknoloji ve inovasyonun desteklenmesi: En az gelişmiş ülkelerde bilim, teknoloji, 

inovasyon ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi kapasitesinin artırılması amacıyla destek 

mekanizması geliştirilecek.  

3. En az gelişmiş ülkelerdeki bilim insanı ve araştırmacı ağının güçlendirilmesi. En az gelişmiş 

ülkelerin bilim insanlarına araştırma ve ağ kurma desteği verilecek.  

Türkiye’nin öncü olmakla kalmayıp maddi destek de sağladığı bu proje, OECD’nin 

“Verimliliğin Geleceği” raporunda ortaya konulan önemli sorun karşısında dikkate değer bir 

adımdır. Eğer dördüncü sanayi devriminin dünya çapında yaygın bir verimlilik artışı sağlayarak 

gerçek bir devrime dönüşmesinin önündeki temel engellerden biri teknolojinin ve verimliliğin 

öncülerden diğerlerine doğru yayılamaması ise, bu sorunu çözmek için bu tür girişimlere ihtiyaç 

duyulduğu ortadadır.  

Teknoloji geliştirmenin ve patent sahibi olmanın maliyetini düşüren Teknoloji Bankası 

benzeri yapıların, uluslararası çapta olduğu gibi ulusal ve bölgesel düzeyde de hayata geçirilmesi 

gerekmektedir.  
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DUYGUSAL ZEKÂNIN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı duygusal zekânın sosyal girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisinin 

belirlenmesidir. Bu doğrultuda Wong ve Law’ın (2002) Duygusal Zekâ Ölçeği ve Nga ve 

Shamuganathan’ın (2010) Sosyal Girişimcilik Ölçeği kullanılarak, Gaziantep Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 345 lisans öğrencisinden anket tekniği ile veri 

toplanmıştır. Duygusal zekâ ölçeği kendi duygularını değerlendirme, başkalarının duygularını 

değerlendirme, duygu kullanımı ve duygu düzenlemesi olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. 

Sosyal girişimcilik ölçeği ise sosyal vizyon, finansal getiri, inovasyon, sürdürülebilirlik ve sosyal 

ağlar olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Anket formundan elde edilen verilere ile 

korelasyon ve regresyon analizi yapılarak, araştırma hipotezleri test edilmiştir. Araştırma 

sonucunda, duygusal zekânın sosyal girişimcilik yönelimi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik. 

Jel Kodları: M20, M21, M29. 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the effect of emotional intelligence on social 

entrepreneurship intentions. In the study, data were gathered from 345 undergraduate students of 

Gaziantep University Faculty of Economics and Administrative Sciences by using Wong and Law 

(2002) Emotional Intelligence Scale and Nga and Shamuganathan (2010) Social Entrepreneurship 

Scale. The emotional intelligence scale consists of four sub-dimensions: self-emotion appraisal, 

others’ emotion appraisal, use of emotions and regulation of emotions. The social entrepreneurship 

scale consists of five sub-dimensions: social vision, financial return, innovation, sustainability and 

social networks. The research hypotheses were tested by data from the questionnaire using factor 

analysis, correlation and regression analysis. As a result of the research, it was found that 

emotional intelligence had a significant effect on the social entrepreneurship intentions. 
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1.GİRİŞ 

Girişimciler kaynakları elde etme ve organize etme, fırsatları belirleme ve kullanma, stresi 

yönetme, müşterileri elde etme ve liderlik sağlama gibi sosyal etkileşimlerde bulunmaktadırlar. Bu 

nedenle tüm faaliyetlerini küresel belirsizlik ortamında gerçekleştiren girişimcilerin duygusal 

zekâları önemlidir  (Ngah ve Salleh, 2015: 287). 

 Girişimcilerin uzun süre faaliyetlerini sürdürülebilmeleri için eylemlerinde rasyonel olmaları 

tek başına yeterli olmamakta ve farklı bakış açıklarının olması da gerekmektedir. Duyguların 

akıllıca kullanılmaları olarak ifade edilen duygusal zekâ bu süreçte girişimcilerin en önemli kişilik 

özelliklerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır (Yelkialan, 2007: 39). Duyguların girişimlerin 

başarısını kolaylaştırmak için oynadığı hayati rolün ortaya çıkmasıyla bilinçli girişimciler, hem 

kendi duygularını hem de başkalarının duygularını anlama ve yönetme kapasitelerini geliştirmeye 

yönelmektedirler (Boren, 2010: 56). 

Duygusal zekânın sosyal girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla 

yapılan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm araştırmanın önemi ve amacının 

belirlendiği giriş bölümüdür. İkinci bölüm duygusal zekâ ve sosyal girişimcilik ile ilgili literatürün 

yer aldığı bölümdür. Üçüncü bölüm araştırmanın amacı ve yönteminin yer aldığı bölümdür. 

Dördüncü bölüm verilerin analiz sorunlarının yer aldığı bölümdür. Son olarak beşinci bölüm sonuç 

ve önerilerin yer aldığı bölümdür. 

2. LİTERATÜR 

2.1. Duygusal Zekâ 

 Son yıllarda yapılan araştırmalarda hayattaki başarıda bilişsel zekânın (IQ) tek başına yeterli 

olmadığı, duygusal becerilerin de önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bilimsel araştırma verileri ışında 

geliştirilen duygusal zekâ kavramı sadece psikoloji alanında değil, sosyoloji, ekonomi, işletme gibi 

farklı bilim dallarında da önem kazanmaya başlamıştır (Doğan ve Şahin, 2007: 232). 

Duygusal zekâ kavramı duygu ve zekâ kavramlarının bileşiminden meydana gelmektedir 

Zekâ, insanların düşünme yeteneği, yeni durumlara ve uyaranlara uyabilme yeteneği olarak da 

adlandırılabilir. Duygusal zekânın bir diğer boyutu olan duygu ise kişinin öğrenmesini sağlayan, 

soru sormasını, bilinmeyeni arayama iten, kapasitesini geliştiren ve öğrendiklerini pratikte 

uygulamasını sağlayan özellikler olarak tanımlanabilir (Tetik ve Açıkgöz, 2013: 88). 

Duygusal zekâ günümüzde hem uygulama alanlarında hem de akademik çevrelerde üzerinde 

en fazla araştırma yapılan konulardan biridir. Duygusal zekâ kavramının 1920 yılında ilk olarak 

Amerikalı psikolog Edward Thorndike tarafından tanımlanmış olan “sosyal zekâ” kavramına 

dayandığı belirtilmektedir. Edward Thorndike’ye göre sosyal zekâ; insan ilişkilerinde akıllıca 

davranma ve tüm bireyleri (çocuk, genç, kadın ve erkek) yönetme ve anlama yeteneğidir (Özbezek 

ve Paksoy, 2017: 251; Wong ve Law, 2002: 245; Aslan ve Özata, 2008: 80; Aksaraylı ve Özgen, 

2008: 757; Taşlıyan vd., 2014: 64). Duygusa zekânın bir parçası olarak konumlandırdığımız 

beceriler genellikle sosyal zekâ ile bir araya getirilir (Mayer ve Salovey, 1993: 435). Salovey ve 

Mayer (1990) tarafından ilk kez kullanılan duygusal zekâ kavramı (Somuncuoğlu, 2005: 271) 

“kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını gözlemleme, aralarında ayrım yapma ve kişinin 
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düşünce ve eylemlerini yönlendirmede duygusal bilgileri kullanma yeteneğini içeren sosyal zekânın 

bir alt kümesi” olarak ifade edilmektedir (Salovey ve Mayer, 1990: 189). Buna göre duygusal zekâ 

kendi ortamındaki bireysel işlevlerin ne kadar iyi olduğunu belirleyen bir dizi kişisel, duygusal ve 

sosyal yetenekler ve beceriler olarak (Neghabi vd., 2011: 28) görülmektedir.  

 Ticari dünyanın ve bilimsel toplumun hayal gücünü yakalayan nispeten yeni ve büyüyen bir 

davranışsal araştırma alanı olan (Zeidner vd., 2004: 372) duygusal zekâ; empati, kendini 

bilinçlendirme, motivasyon, öz-denetim ve ilişkilerde beceriklilik gibi insan yeteneklerini kapsayan 

nispeten yeni bir terimdir (Cadman ve Brewer, 2001: 322). Duygusal zekâ genellikle duyguları 

algılama, özümseme, anlama ve yönetme yeteneğinden çok daha fazlasını içermektedir (Mayer 

vd.,2000: 268).  

Tablo 1’de Mayer ve Salovey (1997), Bar-On  (1997), Goleman  (1995) ve Cooper ve Sawaf 

(1997) tarafından alternatif teorik çerçeveler sunan duygusal zekâ tanımları ve modelleri yer 

almaktadır.   

 Mayer ve 

Salovey (1997) 

Bar-On  

(1997) 

Goleman  

(1995) 

Cooper ve 

Sawaf (1997) 
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Tablo 1.Duygusal Zekâ Modelleri 

 Kaynak: Mayer, Salovey ve Caruso (2000) uyarlayan Doğan ve Şahin, 2007: 237 

Tablo 1’e göre duygusal zekâ modelleri yetenek tabanlı ve karma duygusal zekâ modeli 

olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre yetenek tabanlı duygusal zekâ modeli; duygusal zekâyı 

duygusal bilgiyi işleme yeteneğini yansıtan zekâ türü olarak ifade ederken; karma duygusal zekâ 

modelleri duygusal zekâyı kişisel özellikler ve yetenek faktörlerini bir birine bağlayarak ifade 

etmektedir. Temelde iki modelin de çıkış noktaları aynıdır. Ancak karma modeller içerisinde de 

zihinsel beceriler yer alsa da kişilik özellikleri de bulunmaktadır. Bu nedenle duygusal zekâ 

kavramını kişilik özelliklerinden ayrı tutmak ve zihinsel beceriler kavramı sınırları içinde ele almak 

gerekmektedir. Bu nedenle yetenek tabanlı duygusal zekâ modelinin önerdiği temel boyutlarının 

bireyin hayattaki başarısına ve davranışlarına olan katkılarının analiz edilmesi daha mümkün 

olmaktadır (Doğan ve Şahin, 2007: 236). 

Bu çalışmada Mayer ve Salovey (1997) tarafından geliştirilen Yetenek Tabanlı Duygusal 

Zekâ Modeli kullanılmıştır. Buna göre duygusal zeka;  a) Kendi duyguların değerlendirilmesi ve 

ifade edilmesi, b) Başkalarında duyguların değerlendirilmesi ve tanınması,  c) Duygu düzenlemesi 

yeteneği ve  d) Duygusal kullanımı (Schneider vd., 2013: 909; Mayer ve Salovey 1997: 5; 

Bahadori, 2012: 82) olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Kendi duyguların değerlendirilmesi 

ve ifade edilmesi; bireyin derin duygularını anlama ve bu duyguları doğal olarak ifade edebilme 

yeteneği ile ilgilidir. Bu alanda büyük yeteneğe sahip insanlar, çoğu insanın duygularını iyi 
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algılayacak ve kabul edeceklerdir. Başkalarında duyguların değerlendirilmesi ve tanınması; 

bireylerin çevrelerindeki insanların duygularını algılama ve anlama yetenekleriyle ilgilidir. Bu 

yeteneğin yüksek olduğu insanlar, diğerlerinin duygu ve duygularına karşı çok daha duyarlı olacak 

ve akıllarını okuyacaklardır. Duyguların düzenlenmesi; bireylerin psikolojik sıkıntıdan daha hızlı 

bir şekilde kurtulmasını sağlayacak duygularını düzenleme yetenekleri ile ilgilidir. Son olarak 

duygu kullanımı: bireylerin duygularını, yapıcı faaliyetlere ve kişisel performansa yönlendirerek 

kullanma becerisini içermektedir (Kim ve Jeong Han, 2015: 275-275). 

2.2.Sosyal Girişimcilik 

Girişimcilik kavramının tanımı ilk kez 18 yüzyılda, Fransa’da yaşayan İrlandalı Richard 

Cantilion tarafından yapılmıştır (Yüksel vd., 2015: 146). Bu terimi literatüre Cantilion kazandırmış 

olmasına rağmen bugünkü kullandığımız anlamına Fransız İktisatçı Jean Babtiste Say 

kazandırmıştır (Çiftçi vd., 2014: 77). Girişimcilik kavramı uzunca bir süredir işletme ve iktisat 

biliminde kullanılmaktadır, fakat dördüncü üretim faktörü olarak kullanılmaya başlaması Fransız 

iktisatçı J. B. Say’dan itibaren olmuştur  (Durukan, 2006: 28).  

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaratılması, insan için zenginlik yaratma, istihdam 

fırsatlarında yükselme, yaşam kalitesini artırma, yenilik için platform oluşturma ve her ülkede 

verimliliğin artmasında önemli bir rol oynan (Chengalvala ve Rentala,2017: 407) girişimciliğin 

günümüzde bir disiplin olarak gelişmesinde birçok bilim insanının katkısı olmuştur. Bu bilim 

adamlarından biri de Joseph A. Schumpeter’dir. Joseph A. Schumpeter “İktisadi Gelişme Teorisi” 

(Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung)  isimli çalışmasında ekonomik kalkınmanın “yaratıcı 

yıkım” yoluyla yeni fırsatlar yaratma sürecinde ortaya çıktığını öne sürmüştür.  Schumpeter’e göre 

yenilik ekonomik büyümenin itici gücüdür (Ferreira vd.,2016:6). Schumpeter’e göre girişimcilik;  

yeni ekonomik fırsatların algılanması, yeni fikirlerin ortaya çıkmasıdır.  Peter F. Drucker’e göre ise 

girişimcilik; yeni mamullerin üretim kapasitesi ile ortaya çıkarılması sonucu oluşan yenilik 

hareketidir (Bula, 2012: 82; Candan, 2011:159; Çiftçi vd.,2014: 77).  

Girişimciliğin birçok türü bulunmaktadır. Sosyal girişimcilik te bu girişimcilik türlerinden 

biridir. Kavramsal olarak H. Bowen'in "İşadamlarının Sosyal Sorumlulukları" (Social 

Responsibilities of the Businessmen) adlı kitabında yer alan sosyal girişimcilik kavramı önceleri 

ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bir araç olarak kullanılırken daha sonraları kar amacı 

gütmeyen örgütler için de kullanılmaya başlamıştır (Koçak ve Kavi, 2014: 28; Aslan vd., 2012: 72).  

İlk olarak 19. yüzyılda Fransa sosyal ekonominin bir parçası olarak ortaya çıkan sosyal 

girişimcilik kavramını ile ilgili birçok örnek uygulama yer almaktadır (Sönmez vd.,2016: 103). 

Tarihsel perspektiften bakıldığında modern anlamda hemşirelik okulunu kurucusu olan Florence 

Nightingale’in, zihinsel engelli insanlarla çalışmaya başlayan John Durand’ın ve halk eğitimini 

reformcusu Horace Mann’ın yaptığı faaliyetler sosyal girişimcilik ile ilgili ilk örnekler olarak kabul 

edilmektedir (Paksoy vd., 2015:7-8). Bunun yanı sıra 1976 yılında Muhammed Yunus tarafından 

Bangladeşte yoksulluğu gidermek için kurulan Bank Grameen (Yoksullar Bankası) sosyal 

girişimcilik (Gusseinova,2015:10; Mair ve Marti, 2004: 3; Işık, 2013: 123) faaliyeti olarak 

görülmektedir. Bir diğer sosyal girişimcilik faaliyeti 1980 yılında William Drayton isimli bir 

Amerikalı tarafından sosyal girişimcileri destekleyen Ashoka adlı kuruluşun kurması ile ortaya 

çıkmıştır. Ashoka kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak sosyal yenilikçilere fon sağlayan ve sosyal 

değişim projelerini destekleyen bir kuruluştur (Dehtjare ve Riashchenko, 2015: 7; Cukier vd., 2011: 

100; McAnany, 2012: 206). 1990’lı yıllarla birlikte dünyadaki büyük üniversitelerde sosyal 

girişimcilik ile ilgili eğitimler verilmeye başlaması (Defourny ve  Nyssens,2010:33) sosyal 

girişimciliğin önemini artırmıştır. 

Sosyallik ve girişimcilik kavramlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sosyal girişimcilik 

kavramı (Nga ve Shamuganathan, 2010: 260); girişimciliğin sosyal alanda uygulanması (Roberts ve 
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Woods, 2005: 45) ya da toplumsal değişimi tetikleyen ve sosyal ihtiyaçları ele alan fırsatları takip 

etmek için yenilikçi kullanım ve kaynakların bir araya getirilmesi (Marti vd., 2016: 1651)  süreci 

olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle sosyal girişimcilik, kar amacı güden işletmelerin yapmış 

olduğu sosyal sorumluluk uygulamaları olarak tanımlanabileceği gibi; kar amacı gütmeyen 

işletmelerin sosyal fayda sağlamak için yaptığı faaliyetler olarak da tanımlanabilir  (Özdevecioğlu 

ve Cingöz, 2009: 84).  

 Nga ve Shamuganathan (2010)‘a göre sosyal girişimciliğin alt boyutları şunlardır: Sosyal 

vizyon, finansal getiri, inovasyon, sürdürülebilirlik ve sosyal ağlardır. Sosyal vizyon; sosyal 

girişimciliği diğer girişimcilik türlerinden ayıran temel özelliktir (İrengün ve Arıkboğa,2015:1188). 

Sosyal vizyon yapılması düşünülen sosyal ya da çevresel bir mücadele için fırsatları görme ve 

sorumluluk duygusu ile ilgilidir (Kırılmaz,2014:62).  Diğer bir boyutu olan finansal getiri; sosyal 

girişimcilerin fırsatları yakalamaları ve ekonomik getiri elde etmeleri için kıt kaynaklarla rekabet 

etmeleri anlamına gelmektedir (Nga ve Shamuganathan, 2010: 265). Bir diğer boyut olan 

inovasyon; en iyi sosyal uygulamaları ve destekleri bir araya getirerek, fırsatları takip etme ve 

yenilikçi kaynakların kullanımı ile ilgidir (Hasan, 2005: 8; Littlewood ve Holt, 2018: 532).  

Sürdürülebilirlik boyutu ise; sosyal problemler için ekonomik olarak sürdürülebilir çözümler 

yaratmak (Smith ve Watts, 2013: 202) anlamında kullanılabilir. Son olarak sosyal ağlar boyutu; 

sosyal girişimcilerin farklı paydaşlarla ilişki kurarak farklı gruplar arasında köprü kurması özelliği 

ile ilgilidir (Estrin vd., 2013: 480). 

2.3.Duygusal Zekâ ve Sosyal Girişimcilik İlişkisi 

Girişimciler özellikle müşteriler, kuruluşlar ve çalışanlar ile farklı zorluklarla karşı karşıyadır. 

Duyguları anlama ve kontrol etme kabiliyeti olan duygusal zekâ, girişimcilerin tercih ettikleri 

sonuca meydan okumalarında yardımcı olmada önemli bir faktördür. Bu nedenle özellikle yeni bir 

işe başlamanın ilk zorlu yıllarını yaşamış olan girişimcilerin yüksek duygusal zekâya sahip olduğu 

varsayılmaktadır (Noori, 2015: 1309). Bazı akademisyenler duygusal zekanın girişimcilik için en 

önemli temel yetkinliklerden biri olan yaratıcılık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu öne 

sürmüştür (Neghabi vd., 2011: 28). Ayrıca bir diğer girişimcilik özelliği olan yenilikçilikte de 

duygusal zekânın olumlu etkisinin olduğu görülmüştür (Ngah ve Salleh, 2015: 287). 

Yapılan çalışmalarda duygusal zekanın  girişimcilik (Uluköy vd., 2016; Timuroğlu ve 

Akpunar, 2017; Acar ve Uslu, 2018; Mortan vd., 2014; Hassan ve Omar, 2016; Oriarewo vd., 2014) 

üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu görülmüştür. Bu nedenle girişimcilerin,  yürüttüğü 

faaliyetlerde başarılı olması, sadece girişimcilerin bireysel özelliklerine değil, aynı zamanda 

çalışanları ve müşterileri yönetme yeteneklerine de bağlıdır. Yapılan araştırmalar, iş dünyasında 

yeni bir girişimin başarısı ve performansında insan faktörünü etkin bir şekilde yönetme yeteneğinin 

önemli bir rol oynadığını göstermektedir (Orziemgbe vd.,2014:6). Girişimcilikte başarılı olmak 

önemli unsurlarından biri olarak görülen duygusal zekâ, bireyin sosyal etkinliğini de 

geliştirmektedir. Bu nedenle duygusal zekâ, daha iyi iş ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir 

etkiye sahiptir (Khatoon,2013:7).  

Duygusal zekâ sosyal girişimciler için de çok önemlidir. Çünkü duyguları yönlendirmek ve 

yönetmek sosyal girişimcilere önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Duygusal zeka ve sosyal 

girişimcilik ile ilgili  Tiwari vd., (2017) tarafından yapılan çalışmada duygusal zekanın sosyal 

girişimcilik yönelimi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sosyal 

girişimcilik yönelimi ile başkalarının duygularını değerlendirme arasındaki ilişkinin, duygusal 

zekânın sosyallik yönü için önemli olduğunu ve yaratıcılığın sosyal girişimcilik yönelimi üzerinde 

en fazla etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre duygusal zeka aynı zamanda bir 

kişinin kendi duygularına daha etkin yanıt vermesini ve başkalarına yardım etmek için sosyal olarak 

daha uyumlu bir davranış  sergilemesini sağlamaktadır  (Tiwari vd., 2017: 13-19). 
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2.4.MATERYAL VE YÖNTEM 

Duygusal zekânın sosyal girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisinin araştırılması amacıyla, 

Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 350 lisans öğrencisinden anket tekniği 

kullanılarak veri toplanmıştır. Çalışmada kullanılan anket 3 bölümden oluşmaktadır.  İlk bölüm 

öğrencilerin demografik özelliklerinin yer aldığı bölümdür. İkinci bölümde Özbezek ve Paksoy 

(2017)’un “Liderlik Etme Motivasyonu ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişkide Öz Yeterliliğin Rolü 

Üzerine Bir Araştırma” isimli çalışmalarında kullandıkları Wong ve Law (2002)‘dan alınan ve Prof. 

Dr. H.Mustafa PAKSOY tarafından Türkçeye uyarlanan “Duygusal Zeka Ölçeği” kullanılmıştır. 

Duygusal zekâ ölçeği dört alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar: “Kendi duygularını değerlendirme, 

başkalarının duygularını değerlendirme, duygu kullanımı ve duygu düzenlemesidir”. Anketin 

üçüncü bölümün ise Nga ve Shamuganathan (2010)‘dan alınan ve  Prof. Dr. H.Mustafa PAKSOY 

tarafından Türkçeye uyarlanan “Sosyal Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeklerdeki ifadelerin 

ölçülmesinde “Kesinlikle Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” aralığında 5’li Likert tipi 

ölçek kullanılmıştır. 

2.4.1. Araştırmanın Teorik Modeli ve Hipotezler 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin duygusal zekâlarının sosyal girişimcilik yönelimi 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Araştırma Modeli 

Araştırmada aşağıdaki hipotezler test edilecektir. 

H1:Duygusal zekânın sosyal girişimcilik yönelimi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.   

H2: Kendi duygularını değerlendirmenin sosyal girişimcilik yönelimi üzerinde anlamlı bir 

etkisi bulunmaktadır. 

DUYGUSAL ZEKÂ 

Kendi Duygularını 

Değerlendirme 

Başkalarının 

Duygularını 

Değerlendirme 

Duygu Kullanımı 

Duygu Düzenleme 

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 

Finansal Getiri 

İnovasyon 

Sürdürülebilirlik 

Sosyal Ağlar 

Sosyal Vizyon 
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H2a: Kendi duygularını değerlendirmenin sosyal vizyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H2b: Kendi duygularını değerlendirmenin finansal getiri üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H2c: Kendi duygularını değerlendirmenin inovasyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H2d: Kendi duygularını değerlendirmenin sürdürülebilirlik üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunmaktadır. 

H2e: Kendi duygularını değerlendirmenin sosyal ağlar üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H3: Başkalarının duygularını değerlendirmenin sosyal girişimcilik yönelimi üzerinde anlamlı 

bir etkisi bulunmaktadır. 

H3a: Başkalarının duygularını değerlendirmenin sosyal vizyon üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunmaktadır. 

H3b: Başkalarının duygularını değerlendirmenin finansal getiri üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunmaktadır. 

H3c: Başkalarının duygularını değerlendirmenin inovasyon üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunmaktadır. 

H3d: Başkalarının duygularını değerlendirmenin sürdürülebilirlik üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunmaktadır. 

H3e: Başkalarının duygularını değerlendirmenin sosyal ağlar üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunmaktadır. 

H4: Duygu kullanımın sosyal girişimcilik yönelimi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H4a: Duygu kullanımın sosyal vizyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H4b: Duygu kullanımın finansal getiri üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H4c: Duygu kullanımın inovasyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H4d: Duygu kullanımın sürdürülebilirlik üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H4e: Duygu kullanımın sosyal ağlar üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H5: Duygu düzenlemenin sosyal girişimcilik yönelimi üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunmaktadır. 

H5a: Duygu düzenlemenin sosyal vizyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H5b: Duygu düzenlemenin finansal getiri üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H5c: Duygu düzenlemenin inovasyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H5d: Duygu düzenlemenin sürdürülebilirlik üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H5e: Duygu düzenlemenin sosyal ağlar üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

 

2.5. ARAŞTIRMA BULGULARI 

2.5.1.Tanımlayıcı İstatistikler 

Çalışmada hipotez testlerinden önce öğrencilerin demografik özellikleri ile ilgili verilere yer 

verilmiştir. Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2.Öğrencilerin Demografik Özellikleri 
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Cinsiyet N % Bölüm N % 

Kadın 1

40 

4

0,6 

İşletme 1

61 

4

6,7 

Erkek 2

05 

5

9,4 

İktisat 1

11 

3

2,2 

TOPLAM 3

45 

1

00 

Ulus. Ticaret ve Lojistik 7

3 

2

1,2 

   TOPLAM 3

45 

1

00 

Yaş N % Sınıf N % 

18-20 arası 5

9 

1

7,1 

1.Sınıf 3

0 

8

,7 

21-23 arası 2

42 

7

0,1 

2.Sınıf 5

4 

1

5,7 

24 ve üzeri 4

4 

1

2,8 

3.Sınıf 1

20 

3

4,8 

TOPLAM 3

45 

1

00 

4.Sınıf 1

41 

4

0,9 

   TOPLAM 3

45 

1

00 

Ailenin Aylık Geliri N %  

1.500 TL’den az 5

0 

1

4,5 

1.501-3.000 TL 1

69 

4

9,0 

3.001-4.500 TL 7

0 

2

0,3 

4.501 TL ve üzeri 5

6 

1

6,2 

TOPLAM 3

45 

1

00 

 

 Tablo 2’de öğrencilerin demografik özelliklerine yer verilmiştir. Buna göre ankete katılan 

öğrencilerin %40,6’sı kadın, %59,4’ü erkek öğrencidir. Öğrencilerin %70,1’i 21-23 yaş aralığında; 
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%46,7’si İşletme bölümü öğrencisi; %40,9’u 4.sınıf öğrencisi; %49,0’ının ailesinin aylık geliri 

1.501-3.000 TL aralığındadır. 

 Faktör ve Güvenirlilik Analizi 

Duygusal Zekâ Ölçeği Faktör ve Güvenirlilik Analizi 

 Faktör analizinin amacı çok sayıdaki değişken arasındaki ilişkinin yorumlanmasını ve 

anlaşılmasını kolaylaştırmak için bu çok sayıdaki değişkeni daha az sayıda temel boyuta indirgemektir 

(Çakmur, 2012: 343).Verilerin faktör analizine uygunluğunu öğrenmek amacıyla KMO ve Barlett’s 

testleri yapılmıştır. KMO değerinin 0,60’dan büyük olması ve aynı zamanda Barlett Sphericity testinde 

p değerinin (p<,000) anlamlı olması örneklemin yeterli olduğunu ve verilerden anlamlı faktörler elde 

edilebileceğini (Leech vd., 2005: 245; Field, 2013: 647) göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda 

Barlett’s testi anlamlı çıkmış (Ki-Kare=2245,589, df=120, p=,000) ve KMO değeri, 825 olarak 

bulunmuştur. Bu sonuçlar verilerin faktör analizi için uygun olduğu göstermektedir. Varimax 

yöntemi ile veriler döndürülmüş ve bütün sorular ilgili faktörlere yüklenmiştir. Tablo 3’te soruların 

faktör yüklerine yer verilmiştir. Sosyal bilimlerde açıklanan varyansın %40-%50 arasında olması 

yeterli kabul edilmektedir (Yiğit vd., 2008: 42). Faktör analizi sonucuna göre açıklanan toplam 

varyans % 63,795’dir.  

Tablo 3.Duygusal Zekâ Ölçeğine ait Faktör Analizi 

Duygusal Zekâ Ölçeği 

  Faktör Yükü 

Boyutlar Ölçek Soruları 1 2 3 4 

Kendi 

Duygularını 

Değerlendirme 

(KDD) 

1.Çoğu zaman belirli duyguları neden hissettiğimi 

anlarım.  

,780    

2.Kendi duygularımı iyi anlarım. ,811    

3.Gerçekten ne hissettiğimi anlarım.  ,829    

4.  Mutlu olup olmadığımı her zaman bilirim.   ,652    

Başkalarının 

Duygularını 

Değerlendirme 

(BDD) 

5.Her zaman arkadaşlarımın duygularını 

davranışlarından anlarım. 

 ,765   

6.Başkalarının duygularını iyi gözlerim.   ,758   

7.Başkalarının duyguları ve hislerine karşı 

hassasım.  

 ,621   

8.Etrafımdaki insanların duygularını iyi anlarım.    ,764   

Duyguların 

Kullanımı 

(DK) 

9.Her zaman kendimle ilgili hedefler belirlerim ve 

başarmak için elinden geleni yaparım.   

  ,704  

10.Her zaman kendime yetenekli bir kişi 

olduğumu söylerim. 

  ,788  
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Tablo 4’de duygusal zekâ ölçeğine ait güvenirlilik, ortalama ve standart sapma değerleri yer 

almaktadır.  Güvenirlilik, araştırmada kullanılan tekniğin aynı şartlarda aynı sonuçları verip 

vermediği ve ölçeği oluşturan ifadelerin kendi içerisinde tutarlı olup olmadığı ile ilgilidir (Saruhan 

ve Özdemirci,2016: 195). Cronbach alpha katsayı değerinin ,060-0,80 arasında bir değer alması 

yaygın bir şekilde kabul edilmektedir (Liu vd., 2005: 295). Buna göre duygusal zekâ ölçeğinin alt 

boyutlarının, Cronbach Alfa değerlerinin güvenilir olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 4. Duygusal Zekâ Ölçeğine Ait Güvenirlilik, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Ku

llanılan 

Ölçek 

Ölçeğe Ait Faktörler S

oru 

Sayısı 

Cro

nbach Alfa 

O

rtalama 

St

andart 

Sapma 

 

 

Du

ygusal Zekâ 

Kendi Duygularını 

Değerlendirme 

4 ,834 3

,843 

,82

3 

Başkalarının Duygularını 

Değerlendirme 

4 ,756 3

,877 

,75

9 

11.Kendimi motive edebilen bir kişiyim.    ,831  

12.Her zaman en iyisini yapmak için kendimi 

teşvik ederim.  

  ,756  

Duyguların 

Düzenlemesi 

(DD) 

13.Öfkemi kontrol edebilirim ve zorlukları 

mantıklı bir şekilde ele alabilirim.   

   
,751 

14.Kendi duygularımı kontrol etme konusunda 

oldukça yetenekliyim.  

   
,756 

15.Çok kızgın olduğum zaman çabuk sakinleşirim.      ,752 

16.Kendi duygularımı iyi bir şekilde kontrol 

edebilirim.  

   
,639 

Açıklanan Toplam Varyans  % 63,795 

KMO ,825 

Barlett Testi  

Ki-Kare (df=120) 2245,589 

sig ,000 

* Kesinlikle katılıyorum - Kesinlikle katılmıyorum aralığında 5’li Likert Sistemi ölçek 

kullanılmıştır 
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Duygu Kullanımı 4 ,836 3

,733 

,91

4 

Duygu Düzenlemesi 4 ,742 3

,327 

,88

2 

Sosyal Girişimcilik Ölçeği Faktör ve Güvenirlilik Analizi 

 Verilerin faktör analizine uygunluğunu öğrenmek amacıyla KMO ve Barlett’s testleri 

yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda Barlett’s testi anlamlı çıkmış (Ki-Kare=3306,776, df=276, 

p=,000) ve KMO değeri, 834 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar verilerin faktör analizi için uygun 

olduğu göstermektedir. Varimax yöntemi ile veriler döndürülmüş ve sosyal girişimcilik yöneliminin 

alt boyutu olan sosyal ağlar ile ilgili sorular, ilgili faktöre yüklenmediği için analizden çıkarılmıştır. 

Ayrıca sürdürülebilirlik ile ilgili 2 (1.Soru=Uzun vadede yaşam kalitemi yükseltebilirim. 

2.Soru=Ekonomik, sosyal ve çevre sorunları ile ilgili dengeli çözümleri desteklerim.) soru ve 

inovasyon ile ilgili 2 (1.Soru=Yenilikçi bir bireyim. 2.Soru= Sosyal fırsatları belirleme konusunda 

proaktif (öncü)bir yaklaşım sergileyebilirim.) soru olmak üzere toplam 4 soru analizden 

çıkarılmıştır.  Tablo 5’te soruların faktör yükleri değerlerine yer verilmiştir. Faktör analizi sonucuna 

göre açıklanan toplam varyans %52,710’dur. 

Tablo 5.Sosyal Girişimcilik Ölçeğine Ait Faktör Analizi 

Sosyal Girişimcilik Ölçeği 

  Faktör Yükü 

Boyutlar Ölçek Soruları 1 2 3 4 

 

 

 

Sosyal Vizyon 

(SV) 

1-Sosyal bir vizyona son derece bağlıyım. ,428    

2-Sosyal sorunların çözümüne odaklanmış bir 

duruş sergilerim. 

,590    

3-Sosyal olmayan sorunları kolaylıkla takip 

edebilirim. 

,557    

4- Sosyal bir ihtiyacı açıkça belirleyebilirim. ,732    

5-Net bir sosyal vizyon oluşturabilirim. ,795    

6-Sosyal ihtiyaçları savunmak için güçlü bir 

motivasyona sahibim. 

,800    

7-Sosyal değişim öncüsü olmada kararlıyım. ,764    

8-Sosyal ihtiyaçları karşılamaya istekliyim. ,654    

 

 

9-Kâr elde etmek hayatın temel sebebidir.  ,647   

10-Mal ve hizmet kâr için satılmalıdır.  ,714   
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Finansal Getiri 

(FG) 

11-Finansal refah maksimize edilmelidir.  ,619   

12-Yatırımcıların zenginliği maksimize 

edilmelidir. 

 ,693   

13-Kâr sayesinde hayatta kalınır.  ,734   

14-Kâr elde etmek sosyal hedeflere ulaşmak 

için bir araçtır. 

 ,725   

 

 

 

İnovasyon 

(İNO) 

15-Sosyal değer oluşturma fırsatlarını risk 

olarak görebilirim. 

  ,576  

16-Esnek bir bireyim.   ,401  

17-Kâr amacı güden girişimcilere kıyasla daha 

iyi bir sosyal değer oluşturabilirim. 

  ,588  

18-Yenilikçi mal ve hizmetler aracılığı ile 

sürdürülebilir bir avantaj sağlayabilirim. 

  ,573  

19-Kişisel faydalarımı ön planda tutan bir 

bireyim.  

  ,755  

20-Üreteceğim mal ve hizmet aracılığı ile 

sosyal değer oluşturabilirim. 

  ,608  

 

Sürdürülebilirlik 

(SDR) 

21-Çevre dostu bir bireyim.    ,681 

22-Sosyal misyon ve sosyal değer arasındaki 

dengeyi sağlayacağıma inanırım. 

   ,743 

23-Uzun vadeli sosyal ihtiyacı 

karşılayabileceğime inanırım. 

   ,774 

24Etik çözümleri desteklerim.    ,702 

Açıklanan Toplam Varyans  % 52,710 

KMO ,834 

Barlett Testi  

Ki-Kare (df=276) 3306,776 

sig ,000 

* Kesinlikle katılıyorum - Kesinlikle katılmıyorum aralığında 5’li Likert Sistemi ölçek 

kullanılmıştır 
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 Tablo 6’da sosyal girişimcilik ölçeğine ait güvenirlilik, ortalama ve standart sapma değerleri 

yer almaktadır. Cronbach alpha katsayı değerinin ,060-0,80 arasında bir değer alması yaygın bir 

şekilde kabul edildiğinden (Liu vd., 2005: 295) sosyal girişimcilik ölçeğinin alt boyutlarının 

Cronbach Alfa değerlerinin güvenilir olduğu söylenebilir. 

Tablo 6.Sosyal Girişimcilik Ölçeğine Ait Güvenirlilik Analizi Sonuçları 

Kullanılan 

Ölçek 

Ölçeğe Ait 

Faktörler 

So

ru Sayısı 

Cr

onbach 

Alfa 

O

rtalama 

S

tandart 

Sapma 

 

Sosyal Girişimcilik 

Ölçeği 

Sosyal 

Vizyon 

8 ,86

4 

3

,643 

,

688 

Finansal 

Getiri 

6 ,79

3 

3

,571 

,

851 

İnovasyon 6 ,71

6 

3

,611 

,

658 

Sürdürüleb

ilirlik 

4 ,79

8 

4

,071 

,

706 

 

4.3.Korelasyon Analiz 

Değişkenler arasındaki ilişkiyi öğrenmek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. 
Korelasyon katsayısı, değişkenler arasındaki ilişkinin hem yönünü hem de derecesi hakkında bilgi verir 

ve 0 ile -/+ 1 arasında değerler almaktadır (Köseoğlu ve Yamak, 2008: 245).  

Tablo 7’de duygusal zekâ ve sosyal girişimcilik yönelimi ve alt boyutları ilişki sonuçları ve 

çarpıklık ve basıklık değerleri yer almaktadır.  

Tablo 7.Korelâsyon Analizi 

Değişkenler Çarpık

lık 

Basıklı

k 

KDD BDD DK DD SV FG INO SR DZ SG 

(1)KDD -,749 ,561 1          

(2)BDD -,618 ,565 ,440** 1         

(3)DK -,671 ,116 ,466** ,312** 1        

(4)DD -,253 -,129 ,234** ,249** ,402** 1       

(5)SV -,492 ,658 ,462** ,458** ,535** ,396** 1      

(6)FG -,226 -,237 ,178** ,210** ,178** ,060 ,216** 1     

(7)İNO -,333 ,972 ,246** ,329** ,407** ,325** ,498** ,258** 1    

(8)SR -,935 1,506 ,494** ,348** ,511** ,213** ,514** ,228** ,389**    
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(9)DZ -,566 ,823 ,738** ,671** ,780** ,673** ,646** ,216** ,458** ,547** 1  

(10)SG -,623 ,770 ,475** ,463** ,557** ,334** ,757** ,645** ,724** ,732** ,638** 1 

*0,05 düzeyinde anlamlı 

**0,01 düzeyinde anlamlı 

KDD=Kendi Duygularını Değerlendirme, BDD=Başkalarının Duygularını Değerlendirme, DK= 

Duygu Kullanımı, DD=Duygu Düzenlemesi, SV=Sosyal Vizyon, FG=Finansal Getiri, 

INO=İnovasyon, SR=Sürdürülebilirlik, DZ=Duygusal Zeka, SG=Sosyal Girişimcilik. 

Tablo 7’de görüldüğü üzere duygusal zekanın alt boyutlarını oluşturan kendi duygularını 

değerlendirme, başkalarının duygularını değerlendirme, duygu kullanımı, duygu düzenlemesi ile 

sosyal girişimciliğin alt boyutlarını oluşturan sosyal vizyon, finansal getiri, inovasyon, 

sürdürülebilirlik arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönde anlamlı korelasyonlar olduğu 

görülmektedir. Ancak duygu düzenlemesi ile finansal getiri arasında anlamlı bir korelasyon 

bulunmamıştır.   

Ayrıca Tablo 7’te, verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını anlamak için Skewness 

ve Kurtosis değerlerine de bakılmıştır. Genel olarak çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±2 sınırları 

içinde sıfıra yakın olması (Kunan, 1998: 313; Tabachnick ve Fidell, 2013: 133) istenir. Skewness 

ve Kurtosis değerlerinin bu aralıklarda olduğu görülmüştür. Veriler normal dağılıma sahip olduğu 

için parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir.   

Regresyon Analizi 

Bu bölümde araştırma modelinde yer alan duygusal zekâ ve sosyal girişimcilik yönelimi 

değişkenleri ve bu değişkenlerin alt boyutları kapsamında geliştirilen hipotezleri test etmek için 

yapılan regresyon analizi yer almaktadır. Regresyon analizi iki veya daha fazla değişken arasındaki 

doğrusal ilişkiyi belirleyen istatistiksel bir tekniktir (Campbell ve Campbell, 2008: 3). 

Öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri ile sosyal girişimcilik yönelimleri arasındaki ilişkiyi test 

etmek için basit doğrusal regresyon yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 8’de gösterilmektedir. Tablo 

8’de görüldüğü üzere öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri ile sosyal girişimcilik yönelimleri 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere kurulan regresyon modeli (p<,001) 

istatistiksel olarak (F=235,099) anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 1,941 olması regresyon 

modelinde hata terimleri arasında otokorelasyon problemi olmadığını göstermektedir. Duygusal 

zekâ tek başına sosyal girişimcilik yöneliminin % 40,7’sini (R
2
 = ,407  ) açıklamaktadır. Duygusal 

zekâ düzeyleri ile sosyal girişimcilik yönelimleri arasındaki (Beta=,638, p=,000) ilişki istatistiksel 

olarak pozitif yönde ve anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre duygusal zekâ düzeyi arttıkça 

sosyal girişimcilik yönelimi de artmaktadır. H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 8.Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken = Sosyal Girişimcilik 

R =,638       R
2
 = ,407      F = 235,099      df.1= 1      df.2 = 343        Sig. F  = ,000     Durbin 

Watson=1,941 

Bağımsız Değişken b Std. Hata Beta t p 

Sabit 
1,718 ,133  12,949 ,000 

Duygusal Zekâ ,543 ,035 ,638 15,333 ,000* 
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*p<0.05    

Öğrencilerin duygusal zekanın alt boyutları ile sosyal girişimciliğin alt boyutu olan sosyal 

vizyon arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon 

analizi sonuçları Tablo 9’da yer almaktadır.  Tablo 9’da görüldüğü üzere öğrencilerin duygusal 

zekâ düzeylerinin alt boyutları ile sosyal girişimcilik yöneliminin alt boyutu olan sosyal vizyon 

düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere kurulan regresyon modeli 

(p<,001) istatistiksel olarak (F=62,598) anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 1,682 olması 

regresyon modelinde hata terimleri arasında otokorelasyon problemi olmadığını göstermektedir. 

Duygusal zekâ düzeyinin alt boyutları tek başına sosyal vizyonun% 42,4’ünü (R
2
 = ,424  ) 

açıklamaktadır. Kendi duygularını değerlendirme ile sosyal vizyon arasındaki (Beta=,169; p=,001) 

ilişki istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlıdır. Başkalarının duygularını değerlendirme ile 

sosyal vizyon arasındaki (Beta=,243; p=,000) ilişki istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlıdır. 

Duygu kullanımı ile sosyal vizyon arasındaki (Beta=,312; p=,000) ilişki istatistiksel olarak pozitif 

yönde ve anlamlıdır. Son olarak duyguların düzenlenmesi ile sosyal vizyon arasındaki (Beta=,170; 

p=,000) ilişki istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlıdır. Buna göre H2a, H3a,   H4a ve  H5a  

hipotezleri kabul edilmiştir. 

Tablo 9.Regresyon Analizi 

*p<0.05    

Öğrencilerin duygusal zekânın alt boyutları ile sosyal girişimciliğin alt boyutu olan finansal 

getiri arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi 

sonuçları Tablo 10’da yer almaktadır.  Tablo 10’da görüldüğü üzere öğrencilerin duygusal zekâ 

düzeylerinin alt boyutları ile sosyal girişimcilik yöneliminin alt boyutu olan finansal getiri düzeyi 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere kurulan regresyon modeli (p<,001) 

istatistiksel olarak (F=5,660) anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 1,864 olması regresyon 

modelinde hata terimleri arasında otokorelasyon problemi olmadığını göstermektedir. Duygusal 

zekâ düzeyinin alt boyutları tek başına sosyal finansal getirinin %6,2’sini (R
2
=,062) açıklamaktadır. 

Kendi duygularını değerlendirme ile finansal getiri arasındaki (Beta=,065; p=,306) ilişki istatistiksel 

olarak anlamsızdır. Başkalarının duygularını değerlendirme ile finansal getiri arasındaki 

(Beta=,155; p=,009) ilişki istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlıdır. Duygu kullanımı ile 

finansal getiri arasındaki (Beta=,116; p=,069) ilişki istatistiksel olarak anlamsızdır.  Son olarak 

duyguların düzenlenmesi ile finansal getiri arasındaki (Beta=-,040; p=,491) ilişki istatistiksel olarak 

anlamsızdır. Buna göre H3b hipotezi kabul edilmiş ve H2b, H4b, ve  H5b  hipotezleri reddedilmiştir.  

Tablo 10.Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken = Sosyal Vizyon 

R =,651       R
2
 = ,424       F =62,598      df.1= 4       df.2 = 340      Sig. F  = ,000      Durbin 

Watson=1,682 

Bağımsız Değişken b Std. Hata Beta t p 

Sabit 
,925 ,180  5,138 ,000 

Kendi Duygularını Değerlendirme ,142 ,042 ,169 3,412 ,001* 

Başkalarının Duygularını Değerlendirme ,221 ,042 ,243 5,215 ,000* 

Duyguların Kullanımı ,235 ,037 ,312 6,282 ,000* 

Duyguların Düzenlemesi ,133 ,035 ,170 3,751 ,000* 
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*p<0.05    

Öğrencilerin duygusal zekanın alt boyutları ile  sosyal girişimciliğin alt boyutu olan 

inovasyon arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon 

analizi sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır.  Tablo 11’de görüldüğü üzere öğrencilerin duygusal 

zekâ düzeylerinin alt boyutları ile sosyal girişimcilik yöneliminin alt boyutu olan inovasyon düzeyi 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere kurulan regresyon modeli (p<,001) 

istatistiksel olarak (F=25,780) anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 2,093 olması regresyon 

modelinde hata terimleri arasında otokorelasyon problemi olmadığını göstermektedir. Duygusal 

zekâ düzeyinin alt boyutları tek başına inovasyonun %23,3’ünü (R
2
 = ,233  ) açıklamaktadır. Kendi 

duygularını değerlendirme ile inovasyon arasındaki (Beta=-,016; p=,785) ilişki istatistiksel olarak 

anlamsızdır. Başkalarının duygularını değerlendirme ile inovasyon arasındaki (Beta=,206; p=,000) 

ilişki istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlıdır. Duygu kullanımı ile inovasyon arasındaki 

(Beta=,284; p=,000) ilişki istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlıdır.  Son olarak duyguların 

düzenlenmesi ile inovasyon arasındaki (Beta=,163; p=,002) ilişki istatistiksel olarak pozitif yönde 

ve anlamlıdır.  Buna göre H3c, H4c  ve  H5c hipotezleri kabul edilmiş,  ancak   H2c   hipotezi 

reddedilmiştir.  

Tablo 11.Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken = Finansal Getiri 

R =,250       R
2
 =, 062      F = 5,660      df.1= 4     df.2 = 340     Sig. F  = ,000        Durbin 

Watson=1,864 

Bağımsız Değişken b Std. Hata Beta t p 

Sabit 
2,364 ,284  8,323 ,000 

Kendi Duygularını Değerlendirme ,067 ,066 ,065 1,025 ,306 

Başkalarının Duygularını Değerlendirme ,174 ,067 ,155 2,609 ,009* 

Duyguların Kullanımı ,108 ,059 ,116 1,827 ,069 

Duyguların Düzenlemesi -,039 ,056 -,040 -,690 ,491 

Bağımlı Değişken = İnovasyon 

R =,482        R
2
 = ,233       F = 25,780      df.1= 4        df.2 = 340     Sig. F  = ,000    Durbin 

Watson=2,093 

Bağımsız Değişken b Std. Hata Beta t p 

Sabit 
1,797 ,199  9,041 ,000 

Kendi Duygularını Değerlendirme -,013 ,046 -,016 -,273 ,785 

Başkalarının Duygularını Değerlendirme ,179 ,047 ,206 3,833 ,000* 

Duyguların Kullanımı ,205 ,041 ,284 4,957 ,000* 

Duyguların Düzenlemesi ,122 ,039 ,163 3,111 ,002* 
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*p<0.05    

Öğrencilerin duygusal zekânın alt boyutları ile sosyal girişimciliğin alt boyutu olan 

sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu 

regresyon analizi sonuçları Tablo 12’de yer almaktadır.  Tablo 12’de görüldüğü üzere öğrencilerin 

duygusal zekâ düzeylerinin alt boyutları ile sosyal girişimcilik yöneliminin alt boyutu olan  

sürdürülebilirlik düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere kurulan 

regresyon modeli (p<,001) istatistiksel olarak (F=46,940) anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 

2,182 olması regresyon modelinde hata terimleri arasında otokorelasyon problemi olmadığını 

göstermektedir. Duygusal zekâ düzeyinin alt boyutları tek başına sürdürülebilirliğin %35,6’sını 

(R
2
=,356) açıklamaktadır. Kendi duygularını değerlendirme ile sürdürülebilirlik arasındaki (Beta= 

p=,000) ilişki istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlıdır. Başkalarının duygularını 

değerlendirme ile sürdürülebilirlik arasındaki (Beta=,119; p=,017) ilişki istatistiksel olarak pozitif 

yönde ve anlamlıdır. Duygu kullanımı ile sürdürülebilirlik arasındaki (Beta=,351; p=,000) ilişki 

istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlıdır.  Son olarak duyguların düzenlenmesi ile 

sürdürülebilirlik arasındaki (Beta=-,024; p=,617) ilişki istatistiksel olarak anlamsızdır. Buna göre 

H2d, H3d,    ve  H4d hipotezleri kabul edilmiş ancak   H5d  hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 12.Regresyon Analizi 

*p<0.05    

3.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Literatürde en çok kullanılan girişimci kişilik özellikleri ; risk alma,  (Luca ve Robu, 2016; 

Verheul vd., 2012; Yüksel vd., 2015; Türkoğlu, 2017); belirsizliğe tolerans (Bozkurt ve Erdurur, 

2013; Kırılmaz, 2012); kontrol odağı (Gürol ve Atsan, 2006; Verheul vd., 2012; Bozkurt, 2006;); 

yenilikçilik (Bozkurt ve Erdurur, 2013; Kırılmaz, 2012); ve başarma ihtiyacı (Yüksel vd., 2015; 

Bozkurt, 2006) olarak sıralanmaktadır. Ancak daha sonraları girişimcilerin sahip olması gereken 

özelliklere psikolojik perspektiften bakılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda duygusal zekâ ve 

girişimcilik kavramları ayrı ayrı incelenmiş olmakla birlikte son zamanlarda bu iki kavram birlikte 

ele alınmış ve duygusal zekânın girişimcilerin önemli özelliklerinden biri olarak önem kazanmaya 

başlamıştır (Cin ve Günay, 2013: 10). Böylece duygusal zekâya sahip olan girişimcilerin fikirlerini 

açıklama, iş yapma ve yaptırma sürecinde daha başarılı oldukları görülmüş ve duyusal zekâ 

girişimcilerin sahip olması gereken yeni bir özellik olarak diğer girişimci kişilik özelliklerine dâhil 

edilmiştir (Acar ve Uslu, 2018: 19). 

Bağımlı Değişken = Sürdürülebilirlik 

R =,596     R
2
 = ,356     F = 46,940     df.1= 4     df.2 = 340      Sig. F  = ,000        Durbin 

Watson=2,182 

Bağımsız Değişken b Std. Hata Beta t p 

Sabit 
1,757 ,195  8,992 ,000 

Kendi Duygularını Değerlendirme ,244 ,045 ,284 5,410 ,000* 

Başkalarının Duygularını Değerlendirme ,111 ,046 ,119 2,410 ,017* 

Duyguların Kullanımı ,271 ,041 ,351 6,677 ,000* 

Duyguların Düzenlemesi -,019 ,038 -,024 -,500 ,617 
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Duyguların akıllıca kullanımı anlamına gelen duygusal zekâ, iş hayatının başarılı olmasında 

temel etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle girişimcilerin iş hayatlarında başarılı 

olabilmeleri için duygusal zekâlarını doğru yönde kullanmaları gerekmektedir (Yelkikalan, 2007: 

49). Kendi duygularını tanıyan ve yöneten, başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına duyarlı olan 

girişimciler çalışma ortamlarında güvene dayalı ilişkiler kurmakta ve fikirlerini doğru bir şekilde 

dile getirmektedirler.  Bu sayede kendilerinin ve çalışmalarının motivasyonlarını artırmakta ve 

sorunlara daha yapıcı çözümler bulmaktadırlar (Uluköy vd., 2016: 126). 

Bu çalışmada duygusal zekânın sosyal girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Bu amaçla öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerinin sosyal girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisini 

ölçmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda kendi duygularını 

değerlendirmenin sosyal vizyon ve sürdürülebilirlik üzerinde;  başkalarının duygularını 

değerlendirmenin sosyal vizyon, finansal getiri, inovasyon ve sürdürülebilirlik üzerinde;  duygu 

kullanımının sosyal vizyon, inovasyon ve sürdürülebilirlik üzerinde; duygu düzenlemesinin sosyal 

vizyon ve inovasyon üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu görülmüştür.  

Chengalvala ve Rentala (2017) tarafından yapılan çalışmada girişimcilik eğitimi sosyal 

girişimcilik yöneliminde etkisi olduğu görülmüştür. Aynı şekilde Bahadori (2012)’ye göre duygusal 

zekâ kişinin hayatı boyunca gelişebilmekte ve uygun eğitim ve öğretim yoluyla artırılabilmektedir. 

Bu nedenle geleceğin potansiyel girişimci ve sosyal girişimci adayı olan üniversite öğrencilerine 

duygusal zekânın kullanımı ve sosyal girişimcilik ile ilgili eğitimlerin verilmesi önemlidir. Çünkü 

sosyal girişimcilik eğitimi, bireyin kendi kendine yeterliliğini, yaratıcılığını, empatisini, rasyonel 

düşünmesini ve girişimcilik becerilerini desteklemektedir. Bu nedenle geleneksel girişimcilik 

programlarıyla karşılaştırıldığında sosyal girişimcilik eğitimi girişimcilere vizyon 

kazandırmaktadır. (Dobele, 2016: 232). 

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde duygusal zekâ ve sosyal girişimcilik ile ilgili 

çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu çalışma ile literatüre bir katkı sağlanmak 

istenmiştir. 
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İŞLETMELERDE KATI ATIK YÖNETİMİ: GAZİANTEP’TE BİR 

ARAŞTIRMA 
*** 

SOLID WASTE MANAGEMENT IN BUSINESSES: A RESEARCH IN 

GAZIANTEP 

H. Mustafa PAKSOY
* 

Öz 

Artan nüfus, sanayileşme, teknolojik gelişmeler, kentleşme ve yaşam standartlarının 

yükselmesi ile birlikte ambalajlanmış ürünlere ihtiyaç artmaya başlamıştır. Bununla birlikte 

çevresel sorunlar da artmıştır. Bu çevresel sorunlardan biri de katı atık miktarının artmasıdır. Bu 

nedenle, bu çalışmada işletmelerinin katı atık yönetimi konusundaki duyarlılıkları, katı atık 

değerleme yöntemleri tespit edilmeye çalışılmıştır.  Bu amaçla Gaziantep’te çeşitli sektörlerde 

faaliyet gösteren 130 işletmenden anket tekniği ile veri toplanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Katı Atık, Katı Atık Yönetimi, Katı Atık Sorunu 

Jel Kodları: Q50,Q53, Q59 

Abstract 

With the increasing population, industrialization, technological developments, urbanization 

and living standards, the need for packaged products has started to increase. However, 

environmental problems have also increased. One of these environmental problems is the increase 

in the amount of solid waste. Therefore, in this study, it is tried to determine the sensitivity of the 

enterprises against solid waste management and their solid waste evaluation methods. For this 

purpose, data was collected from 130 enterprises operating in various sectors in Gaziantep by 

survey technique. 

 

 

Keywords: Solid Waste, Solid Waste Management, Solid Waste Problem 

Jel Codes: Q50, Q53, Q59 
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1.GİRİŞ   
Doğayla iç içe yaşamak zorunda olan insanoğlu, geçmişten günümüze kadar doğayı sürekli 

tahrip etmiştir. Sanayi devrimiyle birlikte seri üretime geçilmesiyle çevreye daha fazla zarar 

verilmeye başlanmış ve daha fazla atık ortaya çıkmaya başlamıştır. Ortaya çıkan bu atıklar 1950’li 

yıllara kadar önemsenmiyorken, bu yıllardan itibaren ülkeler atık konusunda bilinçlenmiş ve 

bununla ilgili çeşitli kanun ve düzenlemeler oluşturmuşlardır (Kızıldemir ve Sandıkçı, 2014: 36). 

Gelişmiş olan ülkelerin birçoğu atıklarla ilgili sorunlarını çözmüş olmalarına karşın, gelişmekte 

olan ülkelerin birçoğunda atıklar önemli bir problem olmaya devam etmiştir (Kırlıoğlu ve Fidan, 

2010: 3454; Selin, 2013:1).   

Atıklar, tehlikeli, , reaktif, patlayıcı, yanıcı, organik veya bakteriyel nitelikte olan, insan ve 

çevre için atık olarak belirlenen her türlü malzemedir. Atık, hem malzeme hem de enerji 

kaynaklarının kaybını temsil eder. Aşırı atık oluşumu, verimsiz üretim süreçlerinin, malların düşük 

dayanıklılığının ve sürdürülemez tüketim kalıplarının bir belirtisi olduğundan, atık miktarları, 

toplumun hammaddeleri ne kadar verimli kullandığını gösteren bir gösterge olarak düşünülebilir. 

(Dametew, 2015: 50).  

Bu nedenle, bu çalışmada Gaziantep’te çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin katı 

atık miktarları, bunları nasıl değerlendirdikleri, idari binalar, prosesler, mutfak ve yemekhanelerde 

oluşan atık miktarları, bu atıkların ne sıklıkla izale edildiği gibi sorular ile bu işletmelerin katı atık 

yönetimi koşundaki duyarlıklıları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 

2. LİTERATÜR 

 

2.1.Katı Atık  

Atık, kullanılamaz veya istenmeyen bir madde veya malzeme olarak tanımlanır (Golomeova 

vd., 2013: 1). Katı atık ise akıcı olabilecek kadar sıvı içermeyen, insan sağlığına ve çevreye zarar 

vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi gereken ve işe yaramayan maddelerdir (MEB; 2011: 3; Savaş 

ve Korkanç, 2010: 134; Yılmaz ve Bozkurt, 2010: 12). Diğer bir deyişle katı atık; üretici işletme 

tarafından atılmak istenen fakat çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde uzaklaştırılması 

gereken katı maddeler olarak da tanımlanabilir. Tıbbi atıklar, endüstriyel atıklar, evrensel atıklar, 

özel atıklar, tehlikeli atıklar, bahçe ve tarım atıkları katı atık türlerindendir. (Erüz vd., 2010: 1496).  

Baran (1995: 52)’a göre katı atıklar zehirli maddelerden oluşan kimyasal ve tıbbi atıklar ve 

evsel nitelikli katı atıklar (çöp) olarak iki şekilde sınıflandırılabilir. Katı atıklar bertaraf 

edilmemeleri halinde çevre kirliliğine neden olmaktadır (Hanay ve Koçer, 2006: 507).  

Katı atıkların doğal ortamda parçalanarak yok olma süresi oldukça uzundur. Tablo 1’de 

türlerine göre katı atıkların doğada yok olma süreleri yer almaktadır. 

Tablo 1. Atıkların doğada yok olma süreleri 

Atık cinsi Yok olma 

süresi(yıl) 

Atık cinsi Yok olma 

süresi 

Cam şişe 1.000.000 Plastik poşet 1020 

Plastik 

içecek şişesi 

450 Sigara filtresi 15 

Alüminyum 80200 Yün çorap 15 

Köpük 

plastik şişe 

80 Tek ipli balık 

ağı 

600 

Kauçuk 

ayakkabı 

5080 Çocuk bezi 450 
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Deri 50  Plastik kaplı 

karton 

3 ay 

Naylon iplik 3040 Gazete 1.5 ay 

Plastik film 

şeridi 

2030 Kağıt havlu 24 hafta 

Kaynak: (Erüz vd., 2010: 1496). 

İnsan faaliyetleri sırasında ortaya çıkan katı atıkların yetersiz veya uygunsuz yönetimi, halk 

sağlığı ve çevre üzerinde bir takım sorunlara neden olmaktadır (Tadesse, 2004: 3). Katı atıkların 

çevreye ve insan sağlığına verdikleri zararlar genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir (MEB; 2011: 

8; Gündüzalp ve Güven, 2016: 2):  

 Sızıntı suyunun yüzey sularına karışması, 

 Depo gazlarının atmosfere karışması, 

 Depo gazlarının yer altına geçmesi, 

 Zararlı maddelerin gıdalara ve bitkilere geçmesi, 

 Bulaşıcı hastalıkların yayılması, 

 Haşerelerin çoğalmasıdır. 

2.1.1. Katı Atık Yönetimi 

Atık yönetimi temel olarak atık malzemelerin toplanması, taşınması, işlenmesi, bertaraftı, 

yönetimi ve izlenmesini süreçlerini içermektedir (Coker vd., 2016: 29). Katı atık yönetimi ise katı 

atıkların insan sağlığı, çevre, ekonomi, kaynakların korunma ve diğer çevresel konularla ilgili 

biçimde toplumun üretim ve tüketim faaliyetlerinin de göz önüne alınarak atık miktarının denetimi, 

toplanması, biriktirmesi, taşıma- aktarma ve uzaklaştırma süreçlerini kapsayan bir disiplindir 

(Gündüzalp ve Güven, 2016: 6).  

Dünya otoritelerinin üzerinde durduğu ve çevre kirliliğinde önemli bir etkiye sahip olan katı 

atıklar önemli bir problem haline gelmiştir. Katı atıkların bertaraftı için birçok yöntem 

kullanılmaktadır (Yıldız vd., 2009: 2) Katı atıklar uygun bir şekilde bertaraf edilmediğinde su, hava 

ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. Bu yüzden katı atıkların çevreye en az zarar verecek şekilde 

değerlendirilecek yöntemlerin kullanılması gerekmektedir (Karagözoğlu vd., 2009: 1). Şekil 1’de 

katı atık bertaraf hiyerarşisi yer almaktadır. Buna göre kaynakta azaltım, tekrar kullanım, geri 

dönüşüm, geri kazanım, yakma ve depolama katık atık bertaraf hiyerarşisi içerinde yer alan 

yöntemlerdir. 

                                                                                                 İyi Seçenek 
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         Kötü Seçenek 

Şekil 1.Katı Atık Bertaraf Hiyerarşisi 

Kaynak: http://www.kursatozcan.com/ders_notlari/cevre_sorunlari/3_kati_atik_sorunu.pdf 

Karagözolğu vd. (2009:3-4)’ ne göre katı atıkların geri kazanılmasında üç yöntem 

kullanılmaktadır. Bunlar tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım olarak sınıflandırılabilir.  

Tekrar kullanım yönteminde katı atıklar toplanma ve temizlenme dışında hiçbir işleme tabi 

tutulmamakta ve ekonomik ömrü tamamlanıncaya kadar sürekli kullanılmaktadır. Geri dönüşümde, 

ise katı atıklar kimyasal ya da fiziksel işlemlerden geçirildikten sonra ikincil hammadde olarak 

tekrar üretim sürecine dâhil edilmektedir. Son olarak geri kazanım, geri kullanım ya da katı 

atıkların fiziksel, kimyasal vb. yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülerek birden fazla 

kullanılması sürecine anlamına gelmektedir. 

Katı atıkların yönetiminde ekonomik araçlar kullanılmaktadır. Ekonomik araç; istenilen bir 

çevresel amaca ulaşmak için ekonomik aktörlerin karşı karşıya kaldığı teşvik mekanizmasında 

değişiklik yaparak fayda ve maliyetleri seçebilmelerine imkân tanıyarak onların davranışlarını 

değiştirmeyi hedefleyen her türlü araçtır. Katı atık yönetiminde kullanılan ekonomik araçlar şunlardır 

(Çitil vd., 2010: 31):  

 Kullanıcı Harçları  

 Emisyon Harçları  

 Ürün Harçları  

 Depozito Geri Ödeme Sistemleri  

 Gönüllü Anlaşmalar  

 Çevre Dostu Sübvansiyonlar  

2.1.2.Katı Atık Sorunu 

Sanayileşme, teknolojik gelişmeler, kentleşme ve yaşam standartlarının yükselmesi ile 

birlikte ambalajlanmış ürünlere ihtiyaç artmaya başlamıştır. Bununla birlikte çevresel sorunlar da 

artmaya başlamıştır (Erüz vd., 2010: 1496; Yukalang vd.,2018: 22; Demirbağ ve Güngörmüş, 2012: 

129; Hanay ve Koçer, 2006: 507; Öcal, 2010: 35; Saltabaş vd., 2009: 1). Katı atıkların konusu, 

1965 yılında katı atık bertaraf işleminin geçmesinden sonra ulusal bir ilgi odağı haline gelmiştir. 

Bugün, katı atık, toplumumuzun önemli bir sorunu olarak kabul edilmektedir (Singh vd., 2014: 

347). 

Kaynakta Azaltım 

Tekrar Kullanım 

 

Geri Dönüşüm 

Geri Kazanım 

 

Yakma 

Depolama 
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Gelişmekte olan ülkelerin kentsel alanlarındaki yüksek nüfus artış hızı ve ekonomik 

faaliyetlerin artması, modern katı atık yönetimi uygulamalarındaki eğitim eksikliği ile birleştiğinde 

katı atık yönetim hizmetlerini iyileştirme çabalarını zorlaştırmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin 

katı atıkların bir şekilde toplanması, işlenmesi, bertaraf edilmesi veya yeniden kullanılması 

kapasitesi, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde sınırlıdır (Ahsan vd., 2014: 1). 

2.2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Gaziantep’te çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin katı atık 

miktarları, bunları nasıl değerlendirdikleri, idari binalar, prosesler, mutfak ve yemekhanelerde 

oluşan atık miktarları, bu atıkların ne sıklıkla izale edildiği gibi sorular ile bu işletmelerin katı atık 

yönetimi koşundaki duyarlıklıları tespit edilmeye çalışılmıştır ve bu amaçla 130 işletmeden anket 

tekniği ile veri toplanmıştır. İşletmelerin, faaliyet alanları, kuruluş yılları, kuruluş yerleri gibi 

bilgilerin yanı sıra idari binalarda, mutfak ve yemekhane ve proseslerden kaynaklana atık 

miktarları, bu atıkları nasıl değerlendirdikleri, atık su arıtma tesislerinin varlığı, enerji üretme 

merkezleri gibi sorular içeren anket formu Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

2.3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışmanın bu bölümünde işletmelerin faaliyet alanları, kuruluş yılları, kuruluş yerleri, 

çalışan personel sayıları, üretim miktarları ile ilgili genel soruların yanı sıra işletmelerin 

proseslerinde, idari binalarında, yemekhane ve mutfaklarında oluşan katı atık miktarları, bunları 

nasıl izale ettikleri gibi sorular işletmedeki personel sayıları dikkate alınarak analiz edilmiştir. 

 

Tablo 2. Faaliyet Alanlarına Göre İşletmeler 
 Frekans Yüzde 

 GIDA 39 30,0 

AYAKKABI 4 3,1 

TEKSTİL 28 21,5 

ÇELİK 6 4,6 

HALI 4 3,1 

SAĞLIK 5 3,8 

TURİZM 3 2,3 

MOBİLYA 7 5,4 

PETRO-KİMYA 8 6,2 

İNŞAAT 12 9,2 

PLASTİK 6 4,6 

DİĞER 8 6,2 

TOPLAM 130 100 

 

Tablo 2’de faaliyet alanına göre işletmeler yer almaktadır. Buna göre işletmelerin %302u 

gıda ; %3,1’i ayakkabı; %21,5’i tekstil; %4,6’sı çelik, %3,12i halı; %3,8’, sağlık; %2,3’ü turizm; 

%5,4’ü mobilya; %6,2’si petro-kimya; %9,2’si inşaat; %4,6’sı plastik ve %6,2’si diğer alanlarda 

faaliyet göstermektedir. 

Tablo 3. Kuruluş Yılına Göre İşletmeler 
 Frekans Yüzde 

  

 

Kuruluş Yılına Göre İşletmeler 

1960-1970 6 5,9 

1971-1980 6 5,9 

1981-1990 10 9,8 
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1991-2000 28 27,5 

2001-2010 32 31,4 

 2011 ve üzeri 20 19,6 

 Toplam 102 100 

  

 Tablo 3’te kuruluş yıllarına göre işletmeler yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 

102’si cevaplamıştır. Buna işletmelerin %5,9 ‘u 1960-1970 yılları arasında; %5,9’u 1971-1980 

yılları arasında; %9,8’i 1981-1990 yılları arasında; %27,5’i 1991-2000 yılları arasında; 31,4’ü 

2001-2010 yılları arasında ve %19,6’sı 2011 ve üzeri yıllarında kurulmuştur. 

 

Tablo 4. Kuruluş Yerine Göre İşletmeler 

 
  Frekans Yüzde 

  

Kuruluş Yerine Göre İşletmeler 

Organize Sanayi Bölgesi 82 65,6 

Diğer 43 34,4 

Toplam 125 100 

   

Tablo 4’te kuruluş yerlerine göre işletmeler yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 125’i 

cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin %65,6’sı Organize Sanayi Bölgesinde ve %34,4’ü diğer 

bölgelerde kurulan işletimlerdir. 

 

Tablo 5. Çalışan Personel Sayısına Göre İşletmeler 
 Frekans Yüzde 

  

 

Çalışan Personel Sayısına Göre 

İşletmeler 

1-9 Kişi 14 11,9 

10-49 Kişi 37 31,4 

50-249 Kişi 49 41,5 

250-999 Kişi 16 13,6 

1.000 kişi+ 2 1,7 

 Toplam 118 100 

 

 Tablo 5’te çalışan personel sayısına göre işletmeler yer almaktadır. Bu soruyu 130 

işletmeden 118’i cevaplamıştır. Buna göre işletmelerde işletmelerin %11,9’unda 1-9 kişi; 31,4’ünde 

10-49 kişi; 41,5’inde 50-249 kişi; 13,6’sında 250-999 kişi ve 1,7’sinde 1000 ve üzeri personel 

çalışmaktadır.  

 

Tablo 6. İşletmedeki Günlük Vardiya Sayısı 
 Frekans Yüzde 

  

İşletmedeki Günlük Vardiya Sayısı 

1 vardiya 28 25,9 

2 vardiya 35 32,4 

3 vardiya 45 41,7 

Toplam 108 100 

 

 Tablo 6’da işletmelerdeki günlük vardiya sayıları yer almaktadır. Bu soruyu 130 

işletmeden 108’i cevaplamıştır. Buna göre %25,9’u 1 vardiya ile çalışmakta; %32,4’ü 2 vardiya ile 

çalışmakta ve %41,7’si 3 vardiya ile çalışmaktadır. 

 

Tablo 7. İşletmelerin Yıllık Üretim Kapasitesi 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 0-1.000 kg 0 7 15 2 0 24 37,5 

1.001-100.000 kg 2 0 5 3 0 10 15,6 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

73 

 

100.001-500.000 kg 1 4 6 0 0 11 17,2 

500.001-1.000.000 kg 1 1 3 0 1 6 9,4 

1.000.001 -5.000.000 kg 1 1 0 3 1 6 9,4 

5.000.001 kg ve üzeri 0 0 2 5 0 7 10,9 

Toplam 5 13 31 13 2 64 100 

 

Tablo 7’de işletmelerin personel sayısına göre yıllık üretim kapasiteleri yer almaktadır. Bu 

soruyu 130 işletmeden 64’ü cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin %37,5’i’nin yıllık üretim 

kapasitesi 0-1.000 kg aralığında; %15,6’sının yıllık üretim kapasitesi 1.001-100.000 kg aralığında; 

%17,2’sinin yıllık üretim kapasitesi 100.001-500.000 kg aralığında; %9,4’ünün yıllık üretim 

kapasitesi 500.001-1.000.000 kg aralığında; %9,4’ünün yıllık üretim kapasitesi 1.000.001-

5.000.0000 kg aralığında ve  %10,9’unun yıllık üretim kapasitesi 5.000.001 kg ve üzerindedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8. İdari Binalarda Oluşan Günlük Katı Atık Miktarı 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 0-10 kg 4 12 7 0 0 23 32,4 

11-50 kg 4 7 20 4 1 36 48,6 

51-100 kg 0 0 4 1 1 6 8,1 

101-150 kg 0 0 0 2 0 2 2,7 

151 kg ve üzeri  0 1 1 4 0 6 8,1 

Toplam  8 20 32 11 2 73 100 

 

 Tablo 8’de işletmelerin personel sayısına göre idari binalarında oluşan günlük katı atık 

miktarı yer almaktadır.  Bu soruyu 130 işletmeden 73’ü cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin 

%32,4’ünün günlük katı atık miktarı 0-10 kg aralığında; %+8,6’sınıngünlük katı atık miktarı 11-50 

kg aralığında; %8,1 ‘inin günlük katı atık miktarı 51-100 kg aralığında; %2,7’sinin günlük katı atık 

miktarı 101-150 kg aralığında ve %8,1’inin günlük katı atık miktarı 151 kg ve üzerindedir. 
 

Tablo 9. İdari Binalarda Oluşan Günlük Katı Atıklar Nasıl Toplandığı 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

 

 

Naylon torbalarda 4 14 21 4 0 43 40,8 

Kapaklı plastik kovalarda 2 8 16 3 2 31 23,8 

Çöp bidonlarında 6 7 7 3 0 23 19,2 

Konteynırlarda 2 7 2 6 0 17 13,1 

Açık arazide yığılmak suretiyle 0 1 1 0 0 2 1,5 

Kapalı mekanda yığılmak suretiyle 0 0 1 0 0 1 ,8 

Diğer yöntemlerle 0 0 1 0 0 1 ,8 

Toplam 14 37 49 16 2 118 100 
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Tablo 9’da personel sayısına göre idari binalarda oluşan günlük katı atıklar nasıl toplandığı 

yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 73’ü cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin %40,8’i idari 

binalarında oluşan katı atıklarını naylon torbalarda; %23,8’i kapaklı plastik kovalarda; %19,2’si çöp 

bidonlarında; %13,1’i konteynırlarda; %1,5 ‘i açık arazilerde; %,8’i kapalı mekânlarda ve %,8’i 

diğer yöntemlerle toplamaktadır.  

 

Tablo 10. İdari Binalarda Oluşan Atıkların (Çöpler) Ne Yapıldığı 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

 

 

Diğer çöpler ile karıştırılıyor 4 16 12 5 1 38 31,5 

Ayrı toplanıp ayrı uzaklaştırılıyor 7 21 35 11 1 75 68,5 

Toplam 
11 37 47 16 2 113 

100 

  

Tablo 10’da personel sayısına göre işletmelerin idari binalarında oluşan atıkları ne yaptıkları 

yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 113’ü cevaplamıştır.  Buna göre işletmelerin %31,5’i 

idari binalarında oluşan atıklarını diğer çöplerle karıştırmakta; %68, 5’i ayrı toplayıp 

uzaklaştırmaktadır. 

 

 

 

Tablo 11. İdari Binalarda Oluşan Tüm Atıklar (Çöpler, Cam Şişe, Kağıt Vb.) Geri Dönüşüme 

Uygun Toplanıp Toplanmadığı 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

 

Evet 5 10 14 8 2 39 36,4 

Kısmen 7 17 25 4 0 53 43,4 

Hayır 1 10 10 4 0 25 20,2 

Toplam 13 37 49 16 2 117 100 

 

 Tablo 11’de personel sayısına göre işletmelerin idari binalarında oluşan tüm atıkların 

(çöpler, cam şişe, kâğıt vb.) geri dönüşüme uygun toplanıp toplanmadığı yer almaktadır.  Bu soruyu 

130 işletmeden 117’si cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin %36,4’ü atıklarını geri dönüşüme 

uygun toplamakta; %43,4’ü kısmen geri dönüşüme uygun toplamakta ve %20,2’si atıklarını geri 

dönüşüme uygun toplamamaktadır. 

 

Tablo 12. İdari Binalarda Oluşan Tüm Atıklar (Çöpler, Cam Şişe, Kağıt Vb.) Geri Dönüşüme 

Gönderilme Durumu 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

 

Evet 6 12 12 8 2 40 38,4 

Kısmen 3 9 23 4 0 39 32,8 

Hayır 3 15 13 4 0 35 28,8 

Toplam 12 36 48 16 16 114 100 
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Tablo 12’de personel sayısına göre işletmelerin idari binalarında oluşan tüm atıkların 

(çöpler, cam şişe, kâğıt vb.) geri dönüşüme gönderilme durumu yer almaktadır.  Bu soruyu 130 

işletmeden 114’ü cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin %38,4’ü  tüm atıklarını geri dönüşüme 

göndermekte; %32,8’i atıklarını kısmen geri dönüşüme göndermekte ve işletmelerin %28,8’i tüm 

atıklarını geri dönüşüme göndermemektedir. 

 

Tablo 13. Mutfak ve Yemekhanede Oluşan Günlük Katı Atık Miktarı 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

 

 

0-10 kg 4 14 4 0 1 23 29,9 

11-50 kg 1 9 18 3 0 31 41,6 

51-100 kg 0 0 7 5 0 12 15,6 

101-150 kg 0 0 1 1 0 2 2,6 

151 kg ve üzeri 0 1 4 2 1 8 10,4 

Toplam 5 24 34 11 2 76 100 

 

Tablo 13’te işletmelerin personel sayısına göre mutfak ve yemekhanelerinde oluşan günlük 

katı atık miktarı yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 76’sı cevaplamıştır.  Buna göre 

işletmlerin %29,9’unun mutfak ve yemekhanesinde oluşan günlük katı atık miktarı 0-10 kg 

aralığında; %41,6’sının 11-50 kg aralığında; 15,6’sının 51-100 kg aralığında; %2,6’sının 101-150 

kg aralığında ve %10,4’ünün 151 kg ve üzerindedir.  
 

Tablo 14. Mutfak ve Yemekhanede Oluşan Katı Atıklar Nasıl Toplandığı 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

 

 

Naylon torbalarda 4 16 13 3 1 30,0 30,0 

Kapaklı plastik kovalarda 4 12 12 2 1 25,4 25,4 

Çöp bidonlarında 4 8 23 5 0 36,9 36,9 

Konteynırlarda 2 1 1 6 0 7,7 7,7 

Toplam 14 37 49 16 2 118 100 

 

 Tablo 14’te personel sayısına göre işletmelerin mutfak ve yemekhanelerinde oluşan katı 

atıklarını nasıl toplandığı yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 118’i cevaplamıştır. Buna göre 

işletmelerin %30’u mutfak ve yemekhanelerinde oluşan katı atıklarını naylon torbalarda; %25,4’ü 

kapaklı plastik kovalarda, %36,9’u çöp bidonlarında ve %7,7’sdi konteynırlarda toplamaktadır. 

 

Tablo 15. Mutfak ve Yemekhanede Oluşan Atıklara (Çöpler) Ne Yapıldığı 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

 

 

Diğer çöplerle karıştırılıyor 5 16 14 6 1 42 35,4 

Ayrı toplanıp ayrı uzaklaştırılıyor 9 21 33 10 1 74 63,1 

Satılıyor 0 0 2 0 0 2 1,5 

Toplam 14 37 49 16 2 118 100 

 

Tablo 15’te personel sayısına göre işletmelerin mutfak ve yemekhanelerinde oluşan katı 

atıklarına ne yaptıkları yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 118’i cevaplamıştır. Buna göre 
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işletmelerin %35,4’ü yemekhane ve mutfaklarında oluşan atıklarını diğer çöplerle karıştırmakta; 

%63,1’i ayrı toplayıp ayrı uzaklaştırmakta; %1,5’i satmaktadır. 

 

Tablo 16. Mutfak ve Yemekhanede Oluşan Atıkların (Çöpler) Nasıl İzale Edildiği 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

 

 

Firma tarafından 1 13 18 2 0 34 27,2 

Belediyece 11 19 23 12 1 66 61,6 

Ücret mukabilinde tutulan nakliyeci ile 0 1 3 1 1 6 4,8 

Tesisimizde yakılıyor 1 0 3 1 0 5 4,0 

Diğer şekillerde 0 3 0 0 0 3 2,4 

Toplam 13 36 47 16 2 114 100 

 

Tablo 16’da personel sayısına göre işletmelerin mutfak ve yemekhanede oluşan atıkların 

(çöpler) nasıl izale edildiği yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 114’ü cevaplamıştır. Buna 

göre işletmelerin %27,2’si mutfak ve yemekhanelerinde oluşan atıkları firma tarafından; %61,6’sı 

belediyece; %4,8’i ücret mukabilinde tutulan nakliyeci ile; %4,0’ı tesisinde yakılarak ve %2,4’ü 

diğer şekillerle izale etmektedir. 
 

Tablo 17. Mutfak ve Yemekhanede Oluşan Atıklar (Çöpler) Ne Sıklıkla İzale Edildiği 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

 

 

Günde iki kere 2 3 6 3 0 14 11,3 

Her gün 12 27 27 8 2 76 69,4 

İki günde bir 0 4 7 3 0 14 11,3 

Haftada bir 0 2 5 1 0 8 7,3 

Diğer(daha uzun aralarla) 0 0 1 0 0 1 ,8 

Toplam 14 36 46 15 2 113 100 

 

Tablo 17’de personel sayısına göre işletmelerin mutfak ve yemekhanede oluşan atıkların 

(çöpler) ne sıklıkla izale edildiği yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 113’ü cevaplamıştır. 

Buna göre işletmelerin %11,3’ü mutfak ve yemekhanelerinde oluşan atıklar (çöpler) günde iki kere; 

%69,4’ü her gün; 11,3’ü iki günde bir; %7,3’ü haftada bir ve %,8’i diğer sürelerde izale etmektedir. 

 

Tablo 18. Proseslerden Kaynaklanan Günlük Katı Atık Miktarı 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

 

 

0-50 kg 2 10 8 1 1 22 37,7 

51-100 kg 0 4 8 0 0 12 19,7 

101-151 kg 0 0 4 1 0 5 8,2 

151-200 kg 0 1 1 1 0 3 4,9 

201 kg ve üzeri 0 3 10 4 1 18 29,5 

Toplam 2 18 31 7 2 60 100 

 

Tablo 18’de personel sayısına göre işletmelerin proseslerden kaynaklanan günlük katı atık 

miktarları yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 60’ı cevaplamıştır. Buna işletmelerin 
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%37,7’sinin proseslerden kaynaklanan günlük katı atık miktarı 0-50 kg aralığında; % 19,7’sinin 51-

100 kg aralığında; %8,2’sinin 101-151 kg aralığında; 4,9’unun 151-200 kg aralığında ve 29,5’inin 

201 kg ve üzerindedir. 

 

Tablo 19. Proseslerden Kaynaklanan Günlük Katı Atıkların Nerede Biriktirildiği 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

 

 

Naylon torbalarda 3 7 6 0 0 16 13,6 

Kapaklı plastik kovalarda 3 7 6 0 1 17 14,4 

Çöp bidonlarında 3 9 8 4 0 24 20,3 

Konteynırlarda 3 7 14 6 0 30 26,3 

Açık arazide yığılmak suretiyle 0 0 3 1 0 4 3,4 

Kapalı mekanda yığılmak suretiyle 1 3 4 4 1 13 13,6 

Diğer yöntemlerle 0 1 6 0 0 7 8,5 

Toplam 13 34 47 15 2 111 100 

 

Tablo 19’da personel sayısına göre işletmelerin proseslerden kaynaklanan günlük katı 

atıklarını nerede biriktirdiği yer almaktadır. Bu soruyu 111 işletmeden 111’i cevaplamıştır. Buna 

göre işletmelerin %13,6’sı proseslerden kaynaklanan günlük katı atıklarını naylon torbalarda; 

%14,4’ü kapaklı plastik torbalarda; %20,3’ü çöp bidonlarında; %26,3’ü konteynırlarda; %3,4’ü 

açık arazide; %13,6’sı kapalı mekânda; %8,5’i diğer yöntemlerle biriktirmektedir.  

 

Tablo 20. Proseslerden Kaynaklanan Günlük Katı Atıkların Nasıl İzale Edildiği 

 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

 

 

Firma tarafından 2 7 17 5 0 31 28,7 

Belediyece 9 11 3 4 0 27 23,5 

Tesisimizde yakılıyor 0 3 5 0 0 8 7,0 

Çöplüğe atılıyor 1 4 2 0 0 7 6,1 

Satılıyor 0 4 3 3 1 11 10,4 

Boş arsaya atılıyor 0 0 1 0 0 1 ,9 

Bilmiyorum 0 2 5 4 0 11 10,4 

Ücret mukabilinde tutulan nakliyeci ile 0 2 3 0 1 6 5,2 

Diğer şekillerde 0 0 6 0 0 6 7,8 

Toplam 12 33 45 16 2 108 100 

 

Tablo 20’de personel sayısına göre işletmelerin proseslerinden kaynaklanan günlük katı 

atıklarını nasıl izale ettikleri yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 108’i cevaplamıştır. Buna 

göre işletmelerin %28,7’si proseslerden kaynaklanan günlük katı atıklarını kendisi izale etmekte; 

%23,5’i belediyece; %7,0’ı işletme tarafından yakılmakta; %6,1’i çöplüğe atmakta; %10,4’ü 

satmakta; %,9’u boş arsaya atmakta; %10,4’ü bilmiyor; %5,2’si nakliyeci ile ve %7,8’i diğer 

şekiller ile izale etmektedir. 
 

Tablo 21. Proseslerden Kaynaklanan Günlük Katı Atıkların Ne Sıklıkla İzale Edildiği 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 
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Günde iki kere 0 1 0 1 0 2 1,7 

Her gün 10 16 23 12 2 63 55,6 

İki günde bir 1 6 7 0 0 14 12,0 

Haftada bir 1 9 10 3 0 23 21,4 

Diğer(daha uzun aralıklarla) 1 2 7 0 0 10 9,4 

Toplam 13 34 47 16 2 112 100 

 

 

Tablo 21’de personel sayısına göre işletmelerin proseslerinden kaynaklanan günlük katı 

atıklarını ne sıklıkla izale ettikleri yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 112’i cevaplamıştır. 

Buna göre işletmelerin %17’si proseslerden kaynaklanan günlük katı atıklarını günde iki kere izale 

etmekte; %55,6’sı her gün; %12,0’ı iki günde bir; %21,4’ü haftada bir; %9,4’ü diğer (daha uzun 

arkalıklarla) aralıklarla izale etmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 22. Proses Kaynaklı Katı Atıklar Toplama Sırasında veya Daha Sonra Cinslerine Göre Ayrı 

Ayrı Toplanma Durumu 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 Evet 2 8 25 8 2 45 41,0 

Kısmen 10 13 12 2 0 37 32,5 

Hayır 1 13 10 6 0 30 26,5 

Toplam 13 34 47 16 2 112 100 

 

 

Tablo 22’de personel sayısına göre işletmelerin proses kaynaklı katı atıklar toplama 

sırasında veya daha sonra cinslerine göre ayrı ayrı toplanma durumu yer almaktadır. Bu soruyu 130 

işletmeden 112’si cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin %41,0’ı proseslerden kaynaklı katı 

atıklarını ayrı ayrı toplamakta; %32,5’i kısmen ve %26,5’i ayrı ayrı toplamamaktadır. 
 

Tablo 23. Katı Atıkların Arasında Aşağıdaki Özelliklere Sahip Olanların Durumu 

 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

Patlayıcı H.1 0 2 3 0 0 5 10,6 

Patlayıcı H.3 2 1 1 0 0 4 8,5 

Zehirli H.6.1 0 1 4 0 0 5 10,6 

Toksik H.11 0 2 0 2 0 4 8,5 

Ekotoksik h.12 0 0 1 0 0 1 2,1 

Oksitleyici H.5.1 2 1 1 0 1 5 10,6 

Organik Perositler H.5.2 1 2 0 1 0 4 8,5 

Enfeksiyon Maddeler H.6.2. 0 1 0 0 0 1 2,1 

Kendiliğinden yanmaya müsait katı 

atıklar H.4.2 
1 3 7 1 0 12 

34,0 
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Tablo 23’te işletmelerin katı atıklarının durumu ile ilgili veriler yer almaktadır. Bu soruyu 

130 işletmeden 43’ü cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin %10,6’sının katı atıkları patlayıcı H.1 ; 

%8,5’i patlayıcı H.3; %10,6’sı Zehirli H.6.1. ; %2,1’i Toksik H.11; %10,6’sı Oksitleyici H.5.1.; 

%8,5’i organik prositler H.5.2.; %2,1’i enfeksiyon maddeler H.6.2.; %34,0’ı kendiliğinden 

yanmaya müsait katı atıklar H.4.2 ve %4,3’ü hava ve suyla temas halinde toksit gaz bırakan H.10 

maddelerinden oluşmaktadır. 
 

Tablo 24. İşletmede Atık Su Arıtma Tesisinin Durumu 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

Evet 6 10 12 8 0 36 30,6 

Hayır 7 25 32 8 2 74 68,6 

Kuruluş aşamasında 0 0 1 0 0 1 ,8 

Toplam 13 35 45 16 2 111 100 

 

Tablo 24’te işletmelerin atık su arıtma tesislerinin durumu ile ilgili veriler yer almaktadır. 

Bu soruyu 130 işletmeden 111’i cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin %30,6’sında su arıtma tesisi 

var; %68,6’sında su arıtma tesisi yok ve %,8’inde su arıtma tesisi kuruluş aşamasındadır. 

 

Tablo 25. Kimyasal ve Biyolojik Arıtmadan Çıkan Çamurun Nasıl İzale Edildiği 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

Firma tarafından 2 6 8 1 1 18 17,0 

Belediyece 3 7 10 2 0 22 21,7 

Tesisimizde yakılıyor 0 0 2 0 0 2 1,9 

Çöplüğe atılıyor 1 3 3 1 1 9 8,5 

Boş arsaya atılıyor 0 0 2 1 0 3 2,8 

Bilmiyorum 3 11 16 9 0 39 45,3 

Ücret mukabilinde tutulan nakliyeci ile 0 0 1 0 0 1 ,9 

Diğer şekillerde 1 1 0 0 0 2 1,9 

Toplam 10 28 42 14 2 96 100 

 

Tablo 25’te işletmedeki personel sayısına göre işletmelerin kimyasal ve biyolojik arıtmadan 

çıkan çamurun nasıl izale edildiği ile ilgili veriler yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 96’sı 

cevaplamıştır. Buna göre kimyasal ve biyolojik arıtmadan çıkan çamuru işletmelerin %17,0’ı firma 

tarafından; %21,7’si belediyece; %1,9’u tesislerinde yakılarak; %8,5’i çöplüğe atılarak; %2,8’i boş 

arsaya atılarak; %45,3’ü bilmiyor; %,9’u ücret mukabilinde tutulan nakliyeci ile ve %1,9’u diğer 

şekillerle izale etmektedir. 
 

Tablo 26. İşletmede Isıtma Sisteminde Kullanılan Enerji Türü 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

Doğalgaz 9 25 39 11 2 86 77,2 

Fueloil 2 2 1 0 0 5 3,9 

Hava ve suyla temas halinde toksit gaz 

bırakan H.10 
1 0 0 1 0 2 

4,3 

Toplam 7 13 17 5 1 43 100 
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Kömür 0 1 2 0 0 3 2,4 

Elektrik 1 9 5 4 0 19 15,0 

Diğer 1 0 0 1 0 2 1,6 

Toplam 13 37 47 16 2 115 100 

 

Tablo 26’da personel sayısına göre işletmelerin ısıtma sisteminde kullandıkları enerji türü 

yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 115’i cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin %77,2’si 

doğalgaz kullanmakta; %3,9’u fueloil; %2,4’ü kömür; %15,0’ı elektrik ve %1,6’sı diğer enerji 

türlerini kullanmaktadır. 

 

 

Tablo 27. İşletmede Enerji Üretme Merkezinin Varlığı 

 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

Evet 1 4 2 4 0 11 11,5 

Hayır 7 25 37 10 2 81 87,5 

Kuruluş aşamasında 1 0 0 0 0 1 1,0 

Toplam 9 29 39 14 2 93 100 

Tablo 27’de personel sayısına göre işletmelerde enerji üretme merkezinin varlığı ile ilgili 

veriler yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 93’ü cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin 

%11,%’inde enerji üretme merkezi bulunmakta; %87,5’inde enerji üretme merkezi bulunmamakta 

ve %1,02ında enerji üretme merkezinin kuruluş aşamasında olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 28. Isıtma ve/veya Enerji Üretimi Sırasında Ortaya Çıkan Atıkların (Küller Vb.) Nasıl İzale 

Edildiği 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

Diğer katı atıklarla beraber atılıyor 5 5 5 1 0 16 17,8 

Ayrıca uzaklaştırılıyor 2 14 27 10 1 54 67,8 

Fabrikanın arazisine dökülüyor 2 2 2 0 0 6 7,8 

Boş arazilere dökülüyor 0 3 2 1 0 6 6,7 

Toplam 9 24 36 12 1 82 100 

 

Tablo 28’de personel sayısına göre işletmelerin ısıtma ve/veya enerji üretimi sırasında 

ortaya çıkan atıklarını (küller vb.) nasıl izale ettiği ile ilgili veriler yer almaktadır. Bu soruyu 130 

işletmeden 82’si cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin %17,8’i diğer atıklarla birlikte atmakta; 

%67,8’i ayrıca uzaklaştırmakta; %7,8’i fabrikanın arazisine dökmekte; %6,7’si boş araziye 

dökmektedir. 

 

Tablo 29. İşletmede Hava Kirliliğini Önlemek İçin Bacalarda Temizleme Filtresinin Varlığı 
 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

Evet 8 22 29 14 2 75 66,7 

Hayır 3 10 12 1 0 26 25,8 

Kuruluş aşamasında 1 3 4 1 0 9 7,5 
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Toplam 12 35 45 16 2 110 100 

 

 

Tablo 29’da personel sayısına göre işletmelerin hava kirliliğini önlemek için bacalarında 

temizleme filtresi ile ilgili veriler yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 110’u cevaplamıştır. 

Buna göre işletmelerin %66,7’sinde baca temizleme filtresi bulunmakta; %25,8’inde baca 

temizleme filtresi bulunmamakta ve %7,5’inde baca temizleme filtresi kuruluş aşamasındadır. 

 

Tablo 30. İşletmede Atıklardan Dolayı Resmi Kurumlarca Bir Cezanın Kesilip Kesilmeme Durumu 

 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

Evet 1 3 2 0 0 6 5,2 

Hayır 11 32 41 15 2 101 94,8 

Toplam 12 35 43 15 2 107 100 

 

Tablo 30’da personel sayısına göre işletmelerde atıklardan dolayı resmi kurumlarca bir 

cezanın kesilip kesilmeme durumu ile ilgili veriler yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 107’si 

cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin %5,2’sine atıklardan dolayı bir ceza kesilmişken, %94,8’ine 

atıklardan dolayı resmi kurumlarca bir ceza kesilmemiştir. 
 

Tablo 31. Atıkların Atılmasında Gözlemlenen En Önemli Sorun  

 

 

Personel Sayısı 

Toplam 

 

 

 

Yüzde 

1-9 

Kişi 

10-49 

Kişi 

50-249 

Kişi 

250-999 

Kişi 

1.000 

kişi+ 

 

 

Atıkların atılması çok yüksek maliyetli 2 7 23 5 1 38 40,4 

Yeterince denetim yok 6 18 15 5 0 44 42,2 

Diğer(bertaraf ve nakliye 

maliyetlerinin yüksek olması) 
3 7 5 4 0 19 

17,4 

Toplam 11 32 43 14 1 101 100 

Tablo 31’de personel sayısına göre işletmeler için atıkların atılmasında gözlemlenen en 

önemli sorunun ne olduğu ile ilgili veriler yer almaktadır. Bu soruyu 130 işletmeden 101’i 

cevaplamıştır. Buna göre işletmelerin %40,4’ü atıkların çok yüksek maliyetli olduğunu; %42,2’si 

yeterince denetimin olmadığını ve %17,4’ü diğer(bertaraf ve nakliye maliyetlerinin yüksek olması) 

olduğunu bertilmiştir. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Gaziantep’te çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin katı atık 

miktarları, bunları nasıl değerlendirdikleri, idari binalar, prosesler, mutfak ve yemekhanelerde 

oluşan atık miktarları, bu atıkların ne sıklıkla izale edildiği gibi sorular ile bu işletmelerin katı atık 

yönetimi koşundaki duyarlıklıları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

  Yapılan analiz sonucunda işletmelerin %5,9 ‘u 1960-1970 yılları arasında; %5,9’u 1971-

1980 yılları arasında; %9,8’i 1981-1990 yılları arasında; %27,5’i 1991-2000 yılları arasında; 31,4’ü 

2001-2010 yılları arasında ve %19,6’sı 2011 ve üzeri yıllarında kurulduğu;  işletmelerin %65,6’sı 

Organize Sanayi Bölgesinde ve %34,4’ü diğer bölgelerde kurulan işletmeler olduğu;  işletmelerin 

%11,9’unda 1-9 kişi; 31,4’ünde 10-49 kişi; 41,5’inde 50-249 kişi; 13,6’sında 250-999 kişi ve 
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1,7’sinde 1000 ve üzeri personel çalıştığı ve işletmelerin %25,9’u 1 vardiya ile ; %32,4’ü 2 vardiya 

ile ve %41,7’si 3 vardiya ile çalıştığı görülmüştür. 

 Katı atık yönetimi ile ilgili yapılan araştırma sonucu şu şekilde özetlenebilir. 

 İşletmelerin %37,5’i’nin yıllık üretim kapasitesi 0-1.000 kg aralığındadır.  

 İşletmelerin %32,4’ünün günlük katı atık miktarı 0-10 kg aralığındadır.  

 İşletmelerin %40,8’i idari binalarında oluşan katı atıklarını naylon torbalarda toplanmaktadır. 

 İşletmelerin %68,5’i idari binalarında oluşan atıklarını ayrı toplayıp uzaklaştırmaktadır 

 İşletmelerin %38,4’ü tüm atıklarını geri dönüşüme göndermektedir. 

 İşletmelerin %41,6’sının mutfak ve yemekhanesinde oluşan günlük katı atık miktarı 11-50 kg 

aralığındadır. 

 İşletmelerin %35’4’ü mutfak ve yemekhanelerinde oluşan katı atıklarını diğer çöplerle 

karıştırmaktadır.  

 İşletmelerin %61,6’sı mutfak ve yemekhanelerinde oluşan atıkları belediye tarafından izale 

edilmektedir. 

 İşletmelerin %69,4’ü mutfak ve yemekhanelerinde oluşan atıklar (çöpler) iki günde bir izale 

etmektedir. 

 İşletmelerin %37,7’sinin proseslerden kaynaklanan günlük katı atık miktarı 0-50 kg 

aralığındadır. 

 İşletmelerin %26,3’ü proseslerden kaynaklanan günlük katı atıklarını konteynırlarda 

biriktirmektedir. 

 İşletmelerin %55,6’sı proseslerden kaynaklanan günlük katı atıklarını her gün izale etmektedir. 

 İşletmelerin %28,7’si proseslerden kaynaklanan günlük katı atıklarını kendisi izale etmektedir. 

 İşletmelerin %41,0’ı proseslerden kaynaklı katı atıklarını ayrı ayrı toplamaktadır. 

 İşletmelerin %68,6’sında su arıtma tesisi bulunmamaktadır. 

 İşletmelerin %77,2’si işletmenin ısıtma sisteminde doğalgaz kullanmaktadır. 

 İşletmelerin %87,5’inde enerji üretme merkezi bulunmamaktadır. 

 İşletmelerin %67,8’i ayrıca uzaklaştırmaktadır.  

 İşletmelerin%66,7’sinde baca temizleme filtresi bulunmaktadır. 

 İşletmelerin, %94,8’ine atıklardan dolayı resmi kurumlarca bir ceza kesilmemiştir. İ 

 İşletmelerin %42,2’sine göre atıkların atılmasındaki en önemli sorun yeterince denetimin 

olmamasıdır. 

Lindell’e (2012:5) göre artan nüfus ve kentleşme ile birlikte, katı atık yönetimi dünyanın her 

yerindeki gelişmekte olan ülkelerde yerel yetkililer için büyük bir sorun haline gelmiştir. Bu 

nedenle yetkililer, katı atıkların olumsuz etkilerini en aza indirgemek için atık yönetimini 

iyileştirmelidirler. Aynı zamanda ekonomik kaynaklar kısıtlıdır ve katı atık yönetimi bugün 

ekonomiler üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle sosyal, ekonomik ve çevresel 

konularla ilgili çözümler sunan sürdürülebilir bir atık yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Abstract: 

Industrial change in the world started to enter another era and it is about to begin in Germany. 

Germany was a pioneer in global innovation when it comes to manufacturing, and it is only in 

Germany where the environment is suitable for this new change: Industry Introducing 4.0: 

Technology that can transform the industrial workforce around the world in the near future. 

Industry 4.0 is a short-term for what innovators see as the next industrial revolution. This progress 

combines Internet concepts of cyberspace and physical Internet services. This will improve the 

business industry with a specific impact on areas such as product and service life cycles, business 

models, machine safety, socio-economic standards and even workers. 

Industry 4.0 is the foundation of integrated systems and global networks, and Germany is 

proud to be one of the countries with a leading position in security solutions and business programs. 

This technological innovation works on an electronic physical system. This system has enabled 

virtual and real worlds to communicate with one another, leading to the interaction of intelligent 

beings with each other. Industry 4.0. (Industrial Revolution IV) under the labels of integrated digital 

intelligent industries, the digital components of materials and raw materials used in industry, smart 

digital factory, digital self-management and others. These labels describe an evolving industry, in 

which the human element intervenes only slightly, in the sense that man is a simulator of the 

machine, an observer and an auditor of the manufacture of goods and not a producer. 

 

Key words: Industry 4.0, Germany, Innovation and Technology. 
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1.INDUSTRY 4.0: 

We are in the midst of a significant transformation regarding the way we produce products 

thanks to the digitization of manufacturing. This transition is so compelling that it is being called 

Industry 4.0 to represent the fourth revolution that has occurred in manufacturing. From the first 

industrial revolution (mechanization through water and steam power) to the mass production and 

assembly lines using electricity in the second, the fourth industrial revolution will take what was 

started in the third with the adoption of computers and automation and enhance it with smart and 

autonomous systems fueled by data and machine learning. (MarrContributor, 2018) 

The idea is that the relation of converged intelligent technologies can marry and thus 

revolutionize production. The term industry 4.0 includes the promise of a new industrial revolution, 

the fourth of its kind in the history of industrialization. (see figure 1 for a summary of the industrial 

revolutions). The definition for Industry 4.0 was first introduced in 2011 at the Hannover Messe 

trade fair, and was the subject of an Industry 4.0 working group established by the German federal 

government. 

Figure 1: History of industrial revolutions: Industry evolution with key developments 

Late 18th century Beginning of 20th 

century 

1970s–2000s 2010 onward 
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Source: Germany Trade & Invest, “INDUSTRIE 4.0 – Smart manufacturing for the future” (2014); National Academy 

of Science and Engineering, “Securing the future of German manufacturing industry” (2013); Deloitte analysis. 

 

Germany Trade and Invest (GTAI) defines Industry 4.0 as: Quantum leap . . . Thanks to 

technological progress, which is a reflection of the logic of the traditional production process. 

Simply put, this means that industrial production machines no longer simply "process" the product, 

but that the product relates to the mechanism to tell it exactly what to do. 

1.1.  The New Boundaries of Manufacturing Systems: 

Communication within the manufacturing process is not new. However, recent trends such as 

the rise of the Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0, and the convergence of the digital and 

physical worlds - including information technology (IT) and process technology (OT) - have made 

supply chain transformation increasingly possible. . The shift from linear and sequential supply 

chain processes to a continuous and open supply system - known as the digital supply network - can 

lay the foundation for how companies compete in the future. To fully realize the digital supply 

network, however, manufacturers likely need to unlock several capabilities: horizontal integration 

through the myriad operational systems that power the organization; vertical integration through 

connected manufacturing systems; and end-to-end, holistic integration through the entire value 

chain. (Deloitte University Press, 2017:  2) 

1.2. What Industry 4.0 Is About? 

The rapid and significant increase in computing power at reducing cost has resulted in the 

widespread adoption of digital technologies across the economy. In manufacturing, digital 

technologies first spread to individual parts of the production process but is increasingly enabling 

the linking of multiple manufacturing processes in virtually real time. The rapid convergence of 

digital technologies, manufacturing processes, logistics and human systems is driving the 

emergence of the “Smart Factory” or “Digital Factory”, which lies at the core of I4.0. (Horst, 2018: 

3) 

1.3. Industry 4.0 And The Future Of Manufacturing: 

The concept of I4.0 has rapidly gained popularity, featuring prominently in multiple policy 

strategies – including the 2014 “Digitale Agenda” (DA), implemented by BMWi, BMI and BMVI. 

The digitale agenda set out to tap into the digitization of Germany’s economy to foster an 

innovative economy, a competitive service society and an industrial nation (Die Bundesregierung, 

2014b). The ICT sector would offer both business and investment opportunities and be a driver of 

innovation, productivity, sustainable growth, prosperity and employment (Die Bundesregierung, 
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2014b). The digitale agenda promoted three core strategic objectives: 1) growth and employment, 

2) access and participation, and 3) confidence and security. (Horst, 2018: 11) 

The digitale agenda advocated for a networked economy to recast value chains and transform 

business models in Germany’s leading industries, namely plant and mechanical engineering, car 

manufacturing, electrical and medical engineering. Germany aspired to be Europe’s leading digital 

economy through the development of commercially viable and reliable technologies, becoming a 

benchmark for digital applications, including in smart production and logistics. The small and 

medium-sized enterprises was identified as a priority sector whose transition towards the digital 

economy should be supported. Target areas included improvements in innovation capacity and the 

optimization of business processes through adoption and/or development of new digital 

technologies and the promotion of business startups (Die Bundesregierung, 2014b). The digitale 

agenda included broad recommendations only, resorting to advocating concrete measures to achieve 

these ambitious goals. (Horst, 2018: 11) 

1.4.  Key Issues of Digitisation In The Industrial Sector: 

Becoming digitally Intelligence requires organizations to inject new, broader perspectives into 

the business, and to find talent with a wide-ranging, somewhat unorthodox skill set. As the 

importance of digital accelerates, these efforts will be ongoing and continuous, as the associated 

technologies continue to change and alter the landscape. (Burns, 2017) 

Top five skills needed in an era of digital transformation: (Burns, 2017) 

1. Cross-functional influence 

2. Customer orientation 

3. Comfort dealing with ambiguity, flexibility and adaptability 

4. Inspirational leadership 

5. Strong communication skills and commitment to transparency 

2. THE SMART FACTORY 

Manufacturing faces many challenges, including sustainability and production performance. 

These challenges are derived from many factors such as the aging workforce, changes in the global 

manufacturing landscape, and the slow adaptation of smart manufacturing through the application 

of IT in the manufacturing process. In recent years, the German and US governments have set up 

separate initiatives to accelerate the use of Internet objects (IoT) and intelligent analytics techniques 

in manufacturing, thus improving overall performance, quality and ability to control the 

manufacturing process. The Smart Factory is integrating all the latest advances in Internet 

technologies in computer networking, data integration, and analytics to achieve transparency in all 

manufacturing plants. (Lee, 2015) 

2.1. Defining The Smart Factory: 

The intelligent factory represents a leap from traditional automation to a fully flexible and 

connected system.  (Deloitte University Press, 2017:  2) 

The smart factory is a flexible system that can self-optimize performance across a broader 

network, self-adapt to and learn from new conditions in real or near-real time, and autonomously 

run entire production processes. (Deloitte University Press, 2017:  5) 

The term describes an environment where machinery and equipment are able to improve 

processes through automation and self-optimization. The benefits also extend beyond just the 

physical production of goods and into functions like planning, supply chain logistics, and even 

product development.  (Clearpath Team, 2018) 
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2.2. Benefits Of The Smart Factory: 

a. Asset efficiency 

Each aspect of the intelligent plant generates packets of data, which through continuous 

analysis, reveal asset performance problems that may require some corrective improvement. Indeed, 

such a self-correction is what distinguishes the intelligent factory from traditional automation, 

which can lead to greater asset efficiency in general, which is one of the most important benefits of 

an intelligent plant. Asset efficiency should translate into less asset downtime, improved capacity, 

reduced time for change, and other potential benefits. (Deloitte University Press, 2017:  10) 

b. Streamlined and automated data: 

Smart technologies automate data collection and provide advanced production analytics, so 

managers can make more informed decisions. In a smart operating environment, manufacturers can 

tie their operations technology with business systems to measure their key performance indicators 

against business goals. (John Barcus, 2018) 

c. Quality 

The self-optimization that is characteristic of the smart factory can predict and detect quality 

defect trends sooner and can help to identify discrete human, machine, or environmental causes of 

poor quality. This could lower scrap rates and lead times, and increase fill rates and yield. A more 

optimized quality process could lead to a better-quality product with fewer defects and recalls. 

(Deloitte University Press,2017:  10) 

d. Lower cost 

Traditionally improved processes lead to more cost-effective processes - those that have more 

predictable inventory requirements, more efficient and staffed recruitment decisions, and reduced 

operational and operational volatility. A better quality process can also mean an integrated view of 

the supply network with quick and uninterrupted responses to supply needs - thereby reducing costs 

further. Because a better quality process may also mean a better quality product, it may also mean 

lower warranty and maintenance costs. (Deloitte University Press,2017:  10) 

e. Reduce workforce challenges:  

Automation helps manufacturers launch and complete projects with fewer workers. Having 

real-time access to data across multiple platforms frees workers to focus on their core 

responsibilities. This allows manufacturers to innovate faster without investing in additional 

resources. (John Barcus, 2018) 

f. Safety and sustainability 

The smart factory can also impart real benefits around labor wellness and environmental 

sustainability. The types of operational efficiencies that a smart factory can provide may result in a 

smaller environmental footprint than a conventional manufacturing process, with greater 

environmental sustainability overall. Greater process autonomy may provide for less potential for 

human error, including industrial accidents that cause injury. The smart factory’s relative self-

sufficiency will likely replace certain roles that require repetitive and fatiguing activities. However, 

the role of the human worker in a smart factory environment may take on greater levels of judgment 

and on-the-spot discretion, which can lead to greater job satisfaction and a reduction in turnover. 

(Deloitte University Press, 2017:  10) 

2.3. Making The Transition To The Smart Factory: Areas For Consideration: 

Just as there is no single intelligent factory configuration, it is likely that there is no single 

path to successfully achieving a successful factory solution. Each intelligent factory can look 

different due to differences in line layouts, products, automated equipment and other factors. 

However, at the same time, for all possible differences across the installations themselves, the 

components needed to enable a successful intelligent factory are considered to be highly global, and 
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each element is important: data, technology, process, people and safety. Manufacturers can think 

about prioritizing investment based on their own goals. (Deloitte University Press,2017:  13) 

2.4. Getting Started: Taking Steps Toward The Smart Factory: 

The challenge to begin may seem daunting. The nearly limitless configurations of smart 

factory solutions provide a number of pathways to proceed on the journey that need to be defined, 

planned, and executed at a pace suitable to the organization and the challenge—or opportunity. As 

manufacturers consider how to build their smart factory, they can begin with the following steps: 

 Think big, start small, and scale fast . . . 

Smart factory investments often start with a focus on specific opportunities. Once identified, 

digitization and insight generation fuel actions that can drive new value. Building and scaling the 

smart factory, however, can be as agile and flexible as the 

Concept itself. Manufacturers can get started down the path to a true smart factory at any 

level of their network—value creation can begin with and scale from a single asset, and use an agile 

approach to iterate and grow. 

 But stay grounded in the specific needs of the factory 

A company’s manufacturing strategy and environment will determine which specific issues to 

address and the way to unlock value through smart factory solutions. Customizing the approach to 

each scenario and situation can help ensure the resulting smart factory meets the needs of the 

manufacturer. 

 Don’t just begin and end with the technologies 

The smart factory journey requires more than just a set of connected assets. Manufacturers 

would need a way to store, manage, make sense of, and act upon the data gathered. Moreover, 

companies would need the right talent to drive the journey and the right processes in place. Each 

smart factory journey would require transformation support across solution design, technology, and 

change management dimensions. 

 Think outside the four walls 

As mentioned earlier, the smart factory solution is a holistic solution, joining what happens 

within the four walls with what happens across the entire digital supply network. Therefore, in order 

to achieve a truly successful outcome, any organization embarking on the smart factory journey 

should consider the full array of supply chain partners and customers from the start. Actions in one 

node, or for one stakeholder, can impact the others. (Deloitte University Press,2017:  16) 

2.5.Industry 4.0  In Germany:  

From an economic point of view, we live in revolutionary times. The costs of gathering, 

transferring and processing data have fallen so low that new ways of production are becoming 

possible. Automation, artificial intelligence and robotics will transform factories, logistics and 

product cycles. 

Over the past few decades, Germany has developed into a world leader in mechanical and 

electrical engineering. By successfully adding another Components, information technology, it 

aspires to lead the next industrial revolution, Industry 4.0. (Glunz et., 2017) 

Table 1: Industries and their annual economic potential (In Billion Euros) 

Industries and their annual economic potential (In Billion Euros) 

Engineering 8 bn. 

https://home.kpmg.com/de/en/home/contacts/g/andreas-glunz.html
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Process manufacturing 6 bn. 

Automotive 5.25 bn. 

IT and communications technology 5 bn. 

Electronics 4.2 bn. 

Chemical industry 4.2 bn. 

Even though IT is the main driver in Industry 4.0, the highest efficiency gains are expected in 

other industries. Especially, the traditionally strong German industries, such as engineering and 

automotive are expected to achieve the highest economic gains from the transition towards a 

digitalized and smart production. Considering the investment requirements estimated at 18 billion 

EUR annually, it would still be a profitable step for the German industry. (Hoffmann, 2016) 

Graphic 1: Investments in Industry 4.0 in Germany from 2013 to 2020 (in billion euros) 

 

This statistic shows a forecast of the investments in the Industry 4.0 in Germany from 2013 to 

2020. For 2018, an investment volume of roughly two billion euros for Industry 4.0 was forecasted 

in Germany. (The Statistics Portal, 2018) 

Graphic 2: Forecasted annual rate of increase of GVA through Industry 4.0 in selected 

industries in Germany from 2013 to 2025 
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This statistic shows the forecasted annual rate of increase of the GVA through Industry 4.0 in 

Germany from 2013 to 2025. Through the emergence of the Internet of Things and cyber-physical 

systems in factories (Industry 4.0), the German engineering and plant construction industry is 

forecasted to experience an annual GVA increase rate of 2.21 percent. ( The Statistics Portal, 2018) 

2.5.1 The Policy Process Underpinning Germany’s I4.0 Strategy: 

Germany is a pioneer in recognizing and strategically embracing the organizational and 

technological trends around manufacturing as drivers of development.4 Conceived as a marketing 

tool (Pfeiffer, 2017), I4.0 has become a symbol of the country’s determination to secure its future as 

one of the world’s leading manufacturing hubs (Forschungsunion/acatech, 2013). It encompasses 

strategic measures to consolidate Germany’s technological leadership in mechanical engineering 

and related fields: 

“As a leading supplier of industrial equipment at the global level, the digital restructuring of 

industry offers plenty of opportunities to boost international competitiveness of German production 

and better conditions for job creation.” (Digital Transformation Monitor, 2017:3) 

2.5.2. Platform Industry 4.0  

The Federal Ministries for Economic Affairs and Energy (BMWi) and Education and 

Research (BMBF) announced the foundation of Platform Industry 4.0 at the Hanover Fair in 2015 

and took on the management of that platform. The work of the Industry 4.0 platform previously run 

by the associations VDMA, ZVEI and BITKOM was transferred to Platform Industry 4.0 and the 

topic thus placed on a broader political and social foundation. 

Platform Industry 4.0 focuses its work in five working groups: Reference Architecture and 

Standardization, Research and Innovation, Security of Networked Systems, Legal Framework, and 

Work and Training. DIN and DKE are represented in the working group on Reference Architecture 

and Standardization, making an active contribution to discussions on standardization topics there. 

Initial results from the work of the association platform on Industry 4.0 have already flowed into 

standardization activities at DIN. Examples worthy of mention here include the reference 

architecture model for Industry 4.0 (RAMI4.0), which is expected to be published as DIN SPEC 

91345 in German and English, and in that form serve as input for international standardization. 

(DIN/DKE, 2016: 21) 
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Figure 2: Structure of the Plattform Industrie 4.0 

 

Source: BMWi (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy), (2018), Plattform Industrie 4.0 Digital 

Transformation „Made in Germany“, Berlin, Germany. 

The Platform’s Project Office Tasks 

The central coordination hub 

1. In charge of coordinating the network – especially of the committees and working 

groups. 

2. Responsible for all organizational matters regarding the Platform, as well as for project 

management. 

3. Manages the internal and external communication of the Platform. 

4. First point of contact for all enquiries. 

The Project Office is the coordinator of the Platform Industry 4.0 and the 

communications manager of the initiative 

3. RESULTS: 

Useful insights can be learned from Germany’s experience so far: 

 The development of the country’s I4.0 strategy is open to absorbing policy experiences and 

promoting intensified interaction between the public and private sectors. The mediation role 

of government advisory bodies (Forschungsunion, Acatech or EFI) facilitates dialogue, 

prioritization and knowledge sharing. 
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 The creation and operation of PI4.0 has made significant contributions to the identification 

and resolution of coordination problems at the sectoral level, but has also led to enhance 

collaboration among stakeholders with divergent agendas. 

 Consolidation efforts are necessary to take care of the appropriate framework conditions for 

I4.0. The strategic use of standards can help develop an ambitious agenda for economic 

transformation. 

 Policy-making must be based on strengths, systematically inspired by existing interventions 

with the potential to contribute to I4.0. A large number of funding initiatives, some of which 

have proved very successful (technological competitions and cluster strategies), have 

attracted the attention of various stakeholders. Both BMBF and BMWi work with robust 

systems to document and evaluate their funded projects. The importance of developing and 

incorporating sound M & E principles in the design of national strategies I4.0 cannot be 

overstated. 

 Efforts to benefit from international cooperation through PI4.0 have contributed to the 

development and development of standards, to the establishment of a testing family, and to 

the harmonization of skills, qualification and cooperation programs in the field of 

information technology security. The effort to "learn from other industrial zones" means that 

the bulk of bilateral and multilateral cooperation projects involve other developed countries, 

particularly members of the G-20, where there is already a form of national I4.0 strategy. 
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Abstract 

This study aims to investigate the impact of human capital on economic growth in two countries, 

namely Algeria and Turkey. This study uses the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model 

through Bounds testing approach and the Error Correction Model (ECM) to examine the existence 

of long- and short-run relationships among variables. Human capital is proxied by secondary 

enrollment. Annual time series were used for the periods from 1971 to 2011 for Algeria and from 

1990 to 2015 for Turkey. The findings shows the existence of a long-run relationship between 

human capital and economic growth in Turkey but not in Algeria. 

Keywords: Human Capital, Economic Growth, Dynamic ARDL Bounds Test and Error Correction 

Model, Algeria, Turkey. 

1. INTRODUCTION 

The influence of education (human capital) to increase the productivity of individuals and the 

nation's wealth has been emphasized already by classical economists like A. Smith and A. Marshall. 

But education was considered in the past to be social consumption. The change in the view of 

education and comprehensive concept of human capital theory in particular, was brought by the 

Chicago School of economists especially, namely T. W. Schultz (1962) and G. S. Becker (1964) 

(Chudárková and Tomáš Verner, 2012). 

Theoretical literature identifies two ways in wich human capital can contribute to growth 

process. First, augmented neoclassical growth model developed by Mankiw, Romer and Weil 

(1992) based on work of Solow (1956) describes human capital as a factor of production whose 

accumulation drives transitional growth but the long-run growth rate is determined completely 

exogenously by technological changes. This is the so-called level effect. Second, endogenous 

growth theory developed in mid-1980’s argues that human capital can contribute to raising 

technical progress since education eases the innovation, diffusion and adoption of new technologies 

developed by (Lucas, 1998; Romer, 1994). This second effect is the so-called rate effect (Arabi and 

Abdalla, 2013 ; Bobetko et al., 2017). 

The empirical literature is also heteregenous regarding the relation between human capital and 

economic growth in terms of the degree of development of each country (developed or developing 

country), the proxy variables used to express human capital and period of study…etc. Barro (1991), 

Mankiw, Romer and Weil (1992), Ben Habib and spiegel (1994), Barro and Sala-i-Martin (1995), 

Bassanini and Scarpetta (2001), Guisan, Aguayo and Carballas (2004) and others found a 

significant positive relationship between human capital and economic growth. However, Pritchett 

(2001), Temple (2001) and others have shown no assocition between human capital and economic 

growth. 
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In developing countries the impact of human capital is not evident. Khan (2005) in a cross-

country study of 72 developing countries, the empirical results suggest that accumulation of 

physical capital and  improvements in the quality of institutions have the largest pay-offs in terms 

of achieving higher growth, but that better education and health care also have a significant impact. 

Recently, (Mehrara and Musai, 2013) have investigated the causal relationship between education 

and GDP in developing countries. The results show that capital formation and GDP drive education 

in mentioned countries, not vice versa because the formal education systems are not market oriented 

in these countries, which explains that huge educational investments in these developing countries 

fail to generate higher growth. Morever, empirical studies present that oil exporting countries are 

concerned with the so-called resource curse. Matallah S.and Matallah A. (2016) have tested the 

impact of oil rents on economic growth and examined the main symptoms of the resource curse 

phenomenon in oil-abundant MENA countries. The results indicate that MENA oil exporters’ growth is 

greatly and positively influenced by oil rents. Likewise, these economies have been diagnosed with 

resource curse. Where oil rents have failed to promote growth (Akanni, 2007) and can be cause of 

negative relationship between human capital and economic growth (Behbudi et al., 2010). Daghighiasli 

et al. (2014) found that human capital has a positive effect on economic growth of Middle East, 

European Eurasia, North America and Central America rich-oil countries; however, it does not have any 

effect on that of African rich-oil countries. Alaali et al. (2015) indicate that education capital affects the 

developed countries positively while health capital affects the oil exporting countries' economic growth 

negatively. 

Some researchers tried a comparative studies. The results are conflicting. (Abbas, 2001) have 

attempted to determine the effect of human capital on economic growth from 1970 to 1994 for two 

developing countries (Pakistan and India). The results of empirical analysis show that human 

capital represented by primary schooling enrollment rates has a positive impact on economic 

growth for India only. Human capital proxied by secondary schooling enrollment rates has a 

positive and significant impact on growth for both countries in the sample. But human capital 

measured by higher schooling enrollment rates has a positive impact on economic growth for 

Pakistan, while it effects negatively to growth for India. Jihène (2013) explored time series 

causality between human capital (particularly higher education) and growth in four countries 

economically different, namely Tunisia, Morocco, Japan and South Korea during the period 1960-

2012 using cointegration techniques and Granger causality tests. The results show that cointegration 

between higher education and economic growth exists only in Japan and South Korea. Muhamad et 

al. (2018) investigates the relationship between human capital and innovation capacity and its 

impact on economic growth in selected ASEAN countries, namely Malaysia, Indonesia, and 

Thailand. Human capital is proxied by tertiary enrolment (TER) and government expenditure on 

education (GEX). The findings present substantial evidence for the existence of a long-run 

relationship between human capital and innovation capacity for the economic growth in Indonesia 

and Thailand but not in Malaysia. 

In Alegria, which is concerned with the so-called resource curse, Chemingui and Ayadi 

(2003) has found that the main problems behind the low contribution of labor market in economic 

growth in this country lies with inefficient labor market institutions and education system, absence 

of economic diversification, low participation of private sector in the economy, and inefficient labor 

policy.  

In turkey, Zortuk et al. (2009) has attempted to explain the long and short run probable effects 

on the economic growth of human capital during1970-2008 period. Human capital is defined with 

two variables, school enrollment rate and education spending for each student. The results showed 
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that there is a long run relationship between these variables and economic growth defined as real 

gross domestic product rate (GDP). Ecevit and AyhanKuloğlu (2016) has investigated the causal 

relationship between the dynamics of human capital and economic growth in the Turkey economy 

over the period 1990-2013 using ARDL approach and found that health and education spending 

affects positively economic growth in Turkey. 

This paper aims to investigate the impact of human capital in two different countries, one is a 

developing country (Algeria) and the other is a developed country (Turkey) in order to compare the 

results obtained in the estimation of time series data and recommend some policy implications for 

each country. 

 

2. METHODOLOGY 

This study is based on time series data for the period 1971-2011 (lack of secondary shcool 

enrollment data after 2011) for Algeria and 1990-2015 for Turkey (lack of labour force data for the 

period before 1990). The data has been taken from World Development Indicators for Turkey and 

from World Development Indicators and National Bureau of Statistics for Algeria.  

The model is based on an extended Solow production function which including in adition of 

capital stock and labour, human capital as input : 

             

Where Y shows economic growth, k shows cpital stock, L shows labour while H shows 

human capital, A shows technology progress. 

Real GDP Per Capita has been used as measure for economic growth, physical capital is 

measured by Gross Fixed Capital Formation (GFCF), Labour is mesured by Labour Force (LF) 

while Secondary School Enrollments (SSE) has been used as measure for human capital.  

Based on the above equation, an estimable log-linear type of model is specified : 

                        

Where : 

LGDP : logarithm of real gross domestic product per capita. 

LLF : logarithm of labour force. 

LGFCF : logarithm of gross formation of capital fixe. 

LSSE : logarithm of secondary school enrollment. 

The study employed ARDL cointegration analysis to explore the impact of human capital on 

economic growth through the estimation of the short-run and the long-run relationship. 

 

3. RESULTS 

3.1 Unit Root Test 

The Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests are conducted 

to test each variable for a unit root in level with a constant term and deterministic time trend. Table 

1 show the results of Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests : 

Table 1 : Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests Result 
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 Unit Root Test Phillips-Perron Test 

C

ountry 

Va

riable 

Level First 

differen

ce 

Level First 

difference 

 

 

A

lgeria 

L

GDP 

-

3.596895** 

-

7.958907*** 

-

1.957162 

-

7.126290*** 

L

GFCF 

-

1.809306 

-

4.806627*** 

-

1.603704 

-

5.608284*** 

LL

F 

-

2.907683 

-

7.712801*** 

-

2.798935 

-

7.712801*** 

LE

NRS 

-

2.874064 

-

4.586039*** 

-

2.874064 

-

4.586039*** 

 

 

T

urkey 

L

GDP 

-

1.999896 

-

5.001682*** 

-

2.063152 

-

5.001498*** 

L

GFCF 

-

2.181275 

-

5.203543*** 

-

2.221895 

-

5.203543*** 

LL

F 

-

0.506834 

-

5.852557*** 

-

0.174363 

-

5.852557*** 

LE

NRS 

-

1.833135 

-

4.648764*** 

-

1.833135 

-

4.641715*** 

Note: ***, ** and * denote significant at the 1%, 5% and 10% levels, respectively 

The result of ADF and PP Tests shows that the null hypothesis of presence of unit root is 

rejected for all variables at the first difference.  

3.2 Cointegration 

The null hypothesis of no cointegration will be tested against the alternative using the F test 

through the Wald-test (bound test). The computed F-statistic value is compared with the lower 

bound and upper bound critical values tabulated by pesaran et al. (2001). The rule is that if 

computed F-statistics falls below the lower bound value I(0), the null hypothesis (no cointegration) 

will not be rejected. Otherwise, if the computed F-statistics exceeds the upper bond value, I(1), then 

null hypothesis is rejected which indicates that there is cointegration. If the computed result falls 

between the lower and upper bonds, the test is inconclusive. In the case of inconclusive report, 

investigation may be based on short-run analysis. Table 2 show the result of bound test : 

Table 2 : Bounds test for co-integration analysis 
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Cou

ntry 

F-

Statistics 

k Sig. Bound Critical Value 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Alg

eria 

 

1.284 

 

4 

1% 4.29 5.61 

5% 3.23 4.35 

10% 2.72 3.77 

Tur

key 

 

4.971 

 

4 

1% 3.74 5.06 

5% 2.86 4.01 

10% 2.45 3.52 

 

According to the table 2 the calculated F statistics (1.284) based on the optimum lags selected 

is less than the upper bound of the critical value at 10%  for Algeria but for Turkey the calculated F 

statistics (4.971) exceed the upper bound of the critical value at 5%. This result proves the existence 

of cointegration or a long-run relationship between variables in model for Turkey and not for 

Algeria.  

The maximum lag length is determined using the Akaike Information Criterion (AIC). A 

maximum lag order of 4 was chosen for the conditional ARDL model for both Algeria and Turkey. 

3.3 Long-run relationship Estimation 

Once a long run relationship is established, we estimates a long run coefficients for Turkey. 

Table 3 show the results : 

Table 3 : The result of long-run estimation coefficient – ARDL Bounds Test Approach 

Variable Turkey 

ARDL(4, 1, 4, 4)   

LLF 0.781293 *** 

LGFCF 0.399575 *** 

LSSE 0.489909 *** 

The results of table 3 shows that labor force, human capital and capital investment have 

significant positive impact on economic growth at 1% in Turkey. 
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3.4 . Short run Error Correction Estimates 

After the acceptance of long-run coefficients of the growth equation, the short-run ECM 

model is estimated. 

Table 4. The result of short-run estimation coefficient – ARDL Bounds Test with Error 

Correction Model 

Variable  Turkey 

ARDL(4, 1, 4, 4)   

C -7.655479*** 

DLGDPC(-1) -0.086750 

DLGDPC(-2) 0.167658 

DLGDPC(-3) 0.193089* 

DLLF 0.244462 

DLLF(-1) 0.263799 

DLLF(-2) 0.748971** 

DLLF(-3) 0.535068** 

DLGFCF 0.293441*** 

DLSSE 0.188507** 

DLSSE(-1) -0.267677*** 

DLSSE(-2) -0.278175*** 

DLSSE(-3) -0.247812** 

ECT(-1) -1.017875*** 

R-Squared 0.981485 

F-Statistic 32.62160 

Prob.(F Statistic) 0.000018 

Durbin Watson 2.848769 
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The sign of error correction term ECT(-1) shows evidence of causality in at least one 

direction for Turkey (negative and significant at 1% level). The estimation coefficient is -1.02 

indicating a high rate of convergence to equilibrium.  

The table 4 reveals that in the short-run, there is a positive relationship between one lag of 

secondary education enrollment and gross domestic product. The table 4 shows also  a positive 

relationship between labor force, gross formation of capital fixe and economic growth in different 

lags period.  

3.5 Diagnostic tests 

We also applied several diagnostic tests to examine the error correction model. 

Table 5 : The result of diagnostic tests 

  Turkey 

Normality Jarque- Berra 3.572938 

Prob. 0.167551 

Serial Correlation 

Breusch-Godfrey 

F-Statistics 3.670026 

Prob. 0.1563 

Heteroskedasticity 

Breusch-Pagan-

Godfrey 

F-Statistics 0.471211 

Prob. 0.8846 

 

Table 5 displays the diagnostic tests of the ARDL bound model. Results indicate that the 

model does not have problems relating to the normality of residuals, serial correlation or 

heteroscedasticity. CUSUM and CUSUMSQ test are performed to examine the stability of 

parameter. The result of CUSUM and CUSUMSQ tests indicate misspecification and instability 

during the period estimated by the model (Refer Appendix). 

4. CONCLUSION 

This study investigates the impact of human capital on economic growth in Algeria from 

1971 to 2011 and Turkey from 1990 to 2015. Based on extended Solow model and ARDL 

cointegration analysis, human capital has been meseared by Secondary school enrollment. The 

bounds test results shows existence of cointegration or a long-run relationship between variables in 

model for both Algeria and Turkey. The lon-run relationship estimation has shown a significant 

positive impact of openness rate, significant negative impact of phisical capital and no significant 

impact of human capital and labour on economic growth in Algeria. In contrast, for Turkey, all 

variable (except openness rate) have a significant positive impact on economic growth results, 

which was expected. So the findings of this paper support the point of view about  inefficiene of 

labor market institutions, education system and labor policy in Algeria. Economic policies should 
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focus in raising the quality of all levels of education. This should have a positive impact on the 

labour productivity and output growth in the long-run. 
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Figure 1. CUSUM test for Turkey 
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Figure 2. CUSUMSQ test for Turkey 
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Özet 

1970’li yıllardan itibaren “organik” sözcüğü ile tanımlanan üretim yöntemi tarımda konvansiyonel 

üretime alternatif bir model olarak birçok ülkede uygulanmaya başlanmıştır. Dış girdileri 

sınırlayarak çevreye, hayvan refahına ve insan sağlığına duyarlı bir üretim modeli olarak ortaya 

çıkmıştır. İnsan sağlığına öncelik vermesi sebebiyle dünya çapında kısa sürede kabul görmüş ve 

yayılmıştır. 

Çalışmada organik tarım ve organik ürün kavramları ile organik üretimin tarihçesi açıklanmıştır. 

Buna ek olarak küresel organik ürünler pazarının bölgesel bazda ve ülke bazındaki gelişmeleri 

analiz edilmiştir. Son olarak Türkiye organik ürünler pazarının yapısı ve yıllar itibariyle gösterdiği 

gelişmeler değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, organik üretimin tarihsel süreç 

içindeki gelişimini, küresel ve Türkiye organik pazar yapısının günümüzdeki durumunu ve 

potansiyelini analiz ederek açıklamaktır. 

Organik ürünler pazarı yüksek büyüme hızı ile dikkat çeken bir pazar konumundadır. Başlangıçta 

konvansiyonel üretime alternatif olarak ortaya çıkan organik üretimin, zaman içinde konvansiyonel 

üretimin yerini bütünüyle alması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, Organik Ürün Pazarı, Gelişme Potansiyeli 

Jel Kodları: M31, N50, Q10  
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Since 1970’s, the production method described with the “organic” word has started to be applied 

in many countries as an alternative model of conventional production in agriculture It has emerged 

as a respectful production model to the environment, animal welfare and human health by limiting 

external inputs. It has soon spread and accepted worldwide due to giving priority to human health. 

In the study, the concepts of organic agriculture and organic product are stated, and the history of 

organic production is explained. Additionally, the regional and country-based developments of the 

global organic product market have been analysed. Finally, the structure of the organic product 

market in Turkey and its historical developments has been researched. Therefore, the aim of this 

study is to analyse the evolution of organic production in historical process, the current structure 

and the future potential of organic market in Turkey and the World.  

The organic product market is a remarkable market taking attention with its high growth rate. It is 

expected that organic production, which initially emerged as an alternative to conventional 

production, will replace conventional production entirely. 

Keywords: Organic Agriculture, Organic Product Market, Development Potential 

Jel Codes: M31, N50, Q10 

 

1. GİRİŞ 

Organik tarım ve organik üretim, konvansiyonel üretim yönteminin çevre, insan sağlığı ve 

hayvan refahı üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin anlaşılması üzerine başlamıştır. Organik üretim 

özellikle gıda üretiminde bir yanlışlığın düzeltilmesi olarak da anlaşılabilir. İnsanların bilinçlenme 

düzeyi arttıkça organik ürünlere olan talep artmaktadır. Organik ürün, temiz, sağlıklı ve doğru 

yöntemlerle üretilmiş olanı temsil ettiği için giderek artan bir oranda tüketiciler tarafından tercih 

edilmektedir.  

Organik ürünler pazarının büyüme trendi, dünya genelinde ve Türkiye özelinde gösterdiği 

gelişmeler çalışmada araştırılmıştır. Organik ürün üreticisi olan ülkelerin ve tüketici olan ülkelerin 

keskin çizgilerle ayrıldığı istatistiksel olarak göze çarpmaktadır. Üretimin büyük çoğunluğu az 

gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşirken, tüketimin büyük çoğunluğu gelişmiş 

ülkelerdeki tüketiciler tarafından yapılmaktadır. İhracattaki artışa ve tüketici bilinçlenme düzeyinin 

artmasına bağlı olarak az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de tüketimin artacağı 

düşünülmektedir. 

1.1. Organik Tarım ve Organik Ürün Kavramı  

Ekolojik tarım (organik tarım); toprak, ekosistem ve insan sağlığına önem veren, sağlıklı 

olmasını sağlayan bir üretim sistemidir. Sistem, olumsuz etkisi olan girdilerin kullanımı yerine 

ekolojik işleme süreçler, biyolojik çeşitlilik ve yerel koşullara uyum sağlamış döngülere 

dayanmaktadır. Ekolojik tarım, içinde bulunduğumuz çevreye fayda sağlamak, adil ilişkiyi ve tüm 

ilgili taraflar için iyi bir yaşam kalitesini yaygınlaştırmak adına gelenek, yeni buluşlar ve bilimi bir 

araya getirmektedir (www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture, E.T. 

03.03.2018). Kısaca; organik tarımı insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde 

kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal 

üretim biçimidir (https://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Genel-Bilgiler 

E. T. 06.01.2018) şeklinde tanımlayabiliriz. 

Organik ürün ise; yetiştirilmesi sırasında ve işlenmesi sırasında herhangi bir genetik 

müdahalenin, suni gübre ve ilaçların, pestisitlerin, antibiyotiklerin, hormon ilaçlarının, renk veren 

veya koruyucu katkı maddelerinin, kaplayıcı kimyasalların ve kimyasal ambalajların kullanılmadığı 

ürün çeşididir. Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış ürün organik üründür. Kurutulmuş meyve ve 

sebzeler, kuru yemişler, et ve süt ürünleri, kozmetik ürünler, tekstil ürünleri, bebek bezleri, temizlik 

http://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture
https://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Genel-Bilgiler
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ürünleri örnek olarak verilebilir (Ataseven, Güneş, 2008: 27). Organik ürün çeşidi her geçen gün 

artarak devam etmektedir.   

 

1.2. Organik Tarımın ve Organik Üretimin Tarihçesi  

Organik tarımının gelişim sürecinde ilk dönem temsilcilerinin oluşturduğu felsefi altyapı 

organik üretimin toplum tarafından kabul görme sürecini hızlandırmıştır. İlk dönemin 

temsilcilerinden olan Mansata’ya göre eğer amacımız güvenli tarımsa ve çocuklarımızın geleceğini 

korumak istiyorsak doğaya zarar veren büyük düzenlemelere gerek yoktur. Bir ülkenin su 

güvenliğini ve gıda güvenliğini sağlamanın en etkili yolu, doğanın kanunlarına saygı duyarak, yerel 

ve çeşitliliğe özen göstererek yapılan üretimdir. Zarar vermeden yapılan üretim ile doğanın dengesi 

sağlanacak, bitkiler ve ağaçlar doğal görevlerini yapacaklardır. Ancak bu şekilde eksik olan yağış 

miktarı artacaktır, dünyanın suyunu emmesini ve depolamasını sağlayan muazzam doğal kapasitesi 

geri gelecektir (Mansata, 2015: 11). 

Uluslararası organik hareketin gelişimi söz konusu olduğunda organik hareket genelde üç 

temel dönem içinde değerlendirilmektedir. İlk dönem 1924–1970 yıllarını kapsar. Bu yıllar ağırlıklı 

olarak organik tarımın muhalif bir ortamda ve finansal güçlükler içerisinde mücadelesiyle geçtiği 

yıllardır. 1970–1980 yıllarında ise organik tarım tüketici talebinin oluşması ve çevre duyarlılığı 

sayesinde gelişmeye başlamıştır. 1980’lerden sonra ise organik tarım artık kabul görmüştür ve 

organik tarım konusunda ulusal ve uluslararası standartlar oluşturulmuş; organik tarıma 

hükümetlerce destek verilmeye başlanmıştır (Dahan, 2008: 81). Öncelikle medya ve sivil toplum 

kuruluşları (STK) olmak üzere birçok kesimin bu desteği artarak devam etmektedir. Organik 

tarımın ve organik üretimin tarihsel gelişim süreci kısaca aşağıda açıklanmaktadır.  

1.2.1. 1970 Öncesi Dönem 

Organik üretimin ilk dönemi olarak tanımlayabileceğimiz dönemde organik üretim üzerine 

ilk çalışmalar yapılmıştır. 1910’lu yıllarda organik tarım ile ilgili ilk çalışmalar İngiltere’de 

yapılmaya başlanmıştır. Albert Howard tarafından yazılan “Tarımsal Vasiyetname” kitabı bu 

konuda öncü çalışmalardan biri olmuştur. Dr. Rudolf Steiner biyodinamik tarım konusunda 

çalışmalar yapmıştır. Bu konuda bir kurs ve sonrasında 1928 yılında enstitü kurulmasını sağlamıştır 

(Köse, Odabaş, 2005: 96-97). Japonya’da ise Masanobu Fukuoka Organik Tarım’ın gelişmesinde 

öncü olmuştur (www.ifoam.bio/en/masanobu-fukuoka E.T. 05.04.2018). 

1940’lar ile 1970’ler arası dönemde üçüncü dünya ülkelerinde açlığın yok edilmesi için ve 

tarımda bilime dayalı dönüşüm hedeflenerek “yeşil devrim” olarak bilinen süreç başlatılmıştır. 

Hindistan’ın Penjap eyaleti bu sürecin en başarılı örneği olarak gösterilmiştir. Shiva’ya göre; 

paradoksal olarak, yeşil devrimden yirmi yıl sonra, Penjap ne bir refah ne bir barış bölgesidir. 

Hoşnutsuzluk ve şiddet ile dolu bir bölgedir. Bolluk yerine; Penjap’a hastalıklı topraklar, haşere 

hastalığına yakalanmış ürünler, su dolu çöller, borçlu ve mutsuz çiftçiler kalmıştır (Shiva, 2010:19). 

Bu süreç yoğun konvansiyonel tarım uygulamaları ve beraberinde birçok problemleri doğurmuştur. 

Süreç organik tarıma olan ihtiyacı daha da artırmıştır. 

1.2.2. 1970-1980 Dönemi 

Yeni bir üretim metodu olarak organik üretim metodunu destekleyen kişiler öncelikle 

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk olarak yerel organizasyonlar şeklinde oluşumlar 

oluşturmuş, daha sonra bu yerel yapı genel olarak ülkesel çatıya sahip yapılara dönüşmüştür. Bu 

örgütlenme modeli 1970’lere kadar sürmüş sonrasında 1972 yılında global bir yapı olarak 

Uluslararası Organik Tarım Faaliyetleri Federasyonu (International Federation of Organic 

Agricultural Movements) IFOAM kurulmuştur (Türköz, 2002: 17). Organik üretimi tüm dünya 

çapında planlamak, düzenlemek ve geliştirmek amacıyla kurulan IFOAM teşkilatı sayesinde 
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organik üretim tekniğindeki bütün değişimler ve gelişimler üyelere aktarılabilmekte ve üyeler 

tarafından takip edilebilmektedir. Merkezi Almanya’da olan bu teşkilat 120’den fazla ülkede 

1000’den fazla organizasyonu bünyesinde toplamıştır (www.ifoam.bio/en/about-us, E.T. 

16.04.2018). 

1.2.3. 1980 Sonrası Dönem 

1980 yılında Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA/United States Department of Agriculture) 

organik tarım ile ilgili bir rapor yayımlamıştır. Rapor, organik tarımın; enerji sıkıntısı, toprak 

verimliliği, toprak erozyonu, gıdalardaki kimyasal kalıntı ve çevresel kirlilik üzerindeki kaygıların 

artmasından sonra bu sorunların çözümünde itici güç olacağı sonucuna varmıştır. Organik 

araştırma, eğitim ve genişleme ile ilgili öneriler sunmuştur. Organik tarımın uygulanması 

konusunda destekleyici bir adım atmıştır (Lockeretz, 2007: 2). 

Hindistan’ın Bhopal kentinde 1984 yılında tarihin en büyük kimyasal faciası yaşanmıştır. 

Amerikan menşeili Union Carbide böcek ilacı fabrikası yanlışlıkla 40 ton zehirli gaz salmış, 18 bin 

kişinin ölümü ve 550 bin kişinin zehirlenmesine yol açmıştır. Diğer taraftan ozon tabakasının 

delinmiş olduğu 1995 yılında keşfedilmiştir. Ayrıca Ukrayna’da 1986 yılında yaşanan Çernobil 

felaketi ve Alaska’da Exxon- Valdez tankerinin 1989 yılında sebep olduğu çevre felaketi de bu 

değişimleri başlatan sebepler arasındadır (Kuduz, Zerenler, 2013: 135). Tüm bu yaşanan 

olumsuzluklardan sonra 1980’li yıllardan itibaren organik tarım, tüketicilerin talepleri ve baskısı 

neticesinde aile işletmeciliği boyutundan çıkarak, ticari bir boyuta geçmiştir.  

2. Organik Ürünler Pazarının Yapısı 

 Organik tarım için ayrılan arazi miktarları dünya genelinde artış göstermektedir. Dünya’da 

160’tan fazla ülkede organik tarım yapılmaktadır. IFOAM’ın kurulması ile birlikte belirlenen temel 

prensipler üye ülkelerin tamamı tarafından kabul edilmiştir. Bu şekilde ticaretin uluslararası 

düzeyde kurumsallaşması sağlanmıştır. IFOAM’a üye olan 120’den fazla ülkede 1000’den fazla 

kuruluş mevcuttur. Türkiye’de Tarım Bakanlığı’na bağlı 9 özel organizasyon IFOAM üyesidir. Bu 

kuruluşlar (www.ifoam.bio/en/turkey Erişim tarihi: 05.01.2018); 

 Aegean Exporters Association- İzmir 

 Ala Bahçe Organik Ürünler- İzmir 

 Arslantürk S.A.- Trabzon 

 Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği- İstanbul 

 Ctr Uluslararası Belgelendirme Ve Denetim Ltd. Şti.- Ankara 

 Ecocert Imo Denetim Ve Belgelendirme Ltd. Şirketi- İzmir 

 Ekolojik Tarım Kontrol Organizasyonu Ltd. Şti- İzmir 

 Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği- İzmir 

 Orser Kontrol Ve Sertifikasyon Ltd. Şti. – Ankara 

Organik ürün pazarlarının artışı gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin ve çevreye duyarlı 

organizasyonların talebi doğrultusunda gerçekleşmiştir. Organik üretim dünya genelinde daha çok 

ülkelerin kendi ürettikleri geleneksel ürünlerle başlamıştır. Arjantin et ürünleri üretirken, 

Hindistan’ın ilk organik üretimi çay olmuştur. Türkiye’de ise ilk olarak kurutulmuş meyveler 

organik olarak üretilmiştir (Öztürk, İslam, 2014: 77). Daha sonraki yıllarda her geçen gün ürün 

çeşidi ve üretim miktarı artarak devam etmiştir. 

2.1. Küresel Organik Ürünler Pazarı 
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Küresel organik gıda pazarı 2015 yılı itibari 81,6 milyar Euro'ya ulaşmıştır. Amerika 

Birleşik Devletleri 35,9 milyar Euro ile önde gelen pazarı oluşturmaktadır. ABD’yi Almanya (8,6 

milyar Euro), Fransa (5,5 milyar Euro) ve Çin (4,7 milyar Euro) ile izlemektedir. 2015 yılında 

başlıca pazarların çoğunda çift haneli büyüme oranları görülmüştür. Kişi başına en yüksek harcama 

İsviçre'de (262 Euro) gerçekleşmiştir. İsviçre’yi 191 Euro ile Danimarka, 177 Euro ile İsveç ve 170 

Euro ile Lüksemburg izlemektedir. Avrupa Birliği genelinde kişi başı organik gıdaya ayrılan bütçe 

53,7 Euro seviyesindedir. ABD’de ise kişi başı organik gıda harcaması 111 Euro'yu bulmaktadır 

(www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html, E. T. 01.02.2018). 

Küresel Organik Gıda Pazar büyüklüğü şekil 1’de görüldüğü üzere 2000 yılı itibari ile 

15.143,59 milyon Euro iken 2015 yılında 81,6 Euro seviyesine ve 2017 yılında ise 84.698,40 

milyon Euro’ya yükselmiştir.  

Şekil 1. Küresel Organik Gıda Pazarının Büyüme Trendi 

  

Kaynak: www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html,’dan derlenerek 

hazırlanmıştır (E.T. 01.02.2018).  

Küresel organik gıda pazarı sürekli büyüme eğilimindedir. Her yıl pazar ortalama %11,44 

oranında büyümüştür. Organik gıda sektörü için ‘booming market -büyüme patlaması olan pazar’ 

ifadesi kullanılmaktadır. 2018 yılı itibariyle pazar büyüklüğünün 100 milyar Euro’yu aşması 

beklenmektedir. Yıllık pazar büyüme trendi bazı ülkelerde %20’lerin üzerinde gerçekleşmiştir. 

2030 yılına kadar yapılan tahminlerde; yıllık ortalama pazar büyüme oranının %15-20 seviyelerinde 

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html, E.T. 

01.02.2018). 

Dünya genelinde organik tarım arazileri ve geçiş sürecindeki tarım arazileri bakımından 

şekil 2’de görüldüğü üzere, Okyanusya kıtası 22.838.513 hektar arazisi ile Dünya’nın en büyük 

arazisine sahiptir. 12.716.969 hektar organik arazi varlığı ile Avrupa ikinci sırada gelmektedir. 

6.744.722 hektar arazi varlığı ile Latin Amerika üçüncü sıradadır. Asya kıtasında 3.965.289 hektar 

organik arazi bulunmaktadır. Kuzey Amerika’da 2.973.886 hektar ve Afrika kıtasında 1.683.482 

hektar organik tarım arazisi bulunmaktadır. 
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Şekil 2. Dünyada Organik ve Geçiş Sürecindeki Tarım Arazileri (ha) (2015) 

Kaynak: www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html,’dan derlenerek hazırlanmıştır 

(E.T. 01.02.2018).  

Dünya genelinde organik arazi varlığı bakımdan ülkelere bakıldığında şekil 3’te görüldüğü 

gibi Avustralya 22,69 milyon hektar organik tarım arazisi ile ilk sıradadır. Avustralya’yı 3,07 

milyon hektar organik tarım arazisi ile Arjantin, 2,03 milyon hektar tarım arazisi ile ABD 

izlemektedir. İspanya 1,97 milyon hektar, Çin 1,61 milyon hektar organik tarım arazisine sahiptir. 

İtalya 1,49 milyon hektar ve Fransa 1,38 milyon hektar organik tarım arazisi ile takip etmektedir. 

Uruguay 1,31 milyon hektar, Hindistan 1,18 milyon hektar ve Almanya 1,09 milyon hektar organik 

tarım arazisine sahiptir. 

Şekil 3. Dünyada En Çok Organik Arazisi Bulunan Ülkeler (2015) 
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Kaynak: www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html,’dan derlenerek hazırlanmıştır 

(E.T. 01.02.2018). 

 Organik arazi varlığı bakımından Türkiye 543.033 hektar arazisi ile 18. sıradadır. Dünya 

genelinde tarım arazileri içinde, organik arazilerin toplam payı %1,1’dir. Organik arazi varlıkları 

değerlendirilirken ülkenin sahip olduğu tüm tarım arazileri içinde kapsadığı yüzde oran önemlidir. 

Toplam tarım arazilerinin %30,2’si organik tarım arazisi olan Lihtenştayn bu konuda birincidir. 

Avusturya tarım arazilerinin %21,3’ü organik tarım arazisidir. İsveç %16,9 ile üçüncü sıradadır. 

Estonya tarım arazilerinin %16,5’i organiktir. %13,8 paya sahip Tome ve Prince adalarını 

%13,1’lik oranla İsviçre takip etmektedir. Tarım arazilerinin %12,8’i organik olan Litvanya’yı 

%12,5 oranla Folkland adaları izlemektedir. %11,7 oranla İtalya, %11,3 oranla Çek Cumhuriyeti’ni 

%10 oranla Finlandiya izlemektedir (www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html, E.T. 

01.02.2018). 

Dünya genelinde organik üretici sayısı bakımından şekil 4’te görüldüğü üzere Hindistan 

585.200 üreticisi ile ilk sırada gelmektedir. Hindistan’ı 203.602 üreticisi olan Etiyopya ve 200.039 

üreticisi olan Meksika izlemektedir. Uganda 190.670 üretici ve Filipinler 165.958 üretici ile takip 

etmektedir. Tanzanya’nın 148.610 üreticisi ve Peru’nun 96.857 üreticisi bulunmaktadır. Türkiye 

75.067 üreticisi ile 8.sıradadır. Paraguay 58.258 üretici ve İtalya 58.258 üretici ile takip etmektedir. 

Dünya genelinde üretici sayılarına göre onuncu sırada bulunan İtalya dışında tüm ülkelerin az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden biri olduğu görülmektedir. 

Şekil 4. En Çok Organik Üreticisi Bulunan Ülkeler (2015) 
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Kaynak: www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html,’dan derlenerek hazırlanmıştır 

(E.T. 01.02.2018). 

 Tablo 1’de görüldüğü üzere; dünya genelinde organik ürün ihracatçı sayısı 2011 yılında 

3.304 iken, 2015 yılına gelindiğinde 5768’e ulaşmıştır. İthalatçı sayısı 2011 yılı itibari ile 2.011 

iken 2015 yılına gelindiğinde yine yükseliş eğilimi ile 4.097’ye ulaşmıştır. Dünya genelinde kayıtlı 

organik ürün işleyici sayısı 2011 yılında 47.921 iken 2015 yılında bu rakam 73.319 olmuştur. 

Organik ürün üretici sayısı 2011 yılı itibariyle 1.789.291 iken 2015 yılı itibariyle 2.417.116 ‘ya 

ulaşmıştır. Bu rakamlar küresel düzeyde organik ürünler pazarının büyüme eğiliminin ne kadar 

yüksek olduğunu göstermektedir.  

 Tablo 1. Dünya’da Organik Ürün İhracatçı, İthalatçı, İşleyici ve Üretici Sayısı 

Dünya Geneli  

Yıllar İhracatçılar İthalatçılar İşleyiciler Üreticiler 

2011 3.304 2.011 47.921 1.789.291 

2012 2.184 2.239 48.341 1.926.908 

2013 2.239 2.357 53.452 1.989.165 

2014 4.345 3.446 64.162 2.256.160 

2015 5.768 4.097 73.319 2.417.116 
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 Kaynak: www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html,’dan derlenerek hazırlanmıştır 

(E.T. 01.02.2018). 

  İhracatçı sayısında beş yıl içerisinde %75’lik bir artış meydana gelmiştir. İthalatçı sayısında 

%100’ün üzerinde artış olmuştur. İşleyici sayısı ise %53 civarında bir artış göstermiştir. Üretici 

sayısında %35’lik bir artış meydana gelmiştir. Asya kıtası en büyük ihracatçıdır ve en çok üreticiye 

sahiptir. Avrupa kıtası ise en büyük ithalatçı ve işleyici konumundadır. 

Diğer taraftan Tablo 2’de görüldüğü gibi, Dünya’da organik ürünlere harcanan kişi başı 

yıllık harcama tutarları sürekli artış göstermektedir. Dünya’da yıllık kişi başına harcama 2000 

yılında ortalama 17,14 Euro iken, 2016 yılına gelindiğinde bu tutarın 32,60 Euro olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 2: Dünyada Organik Ürünler talebi- Yıllık Kişi Başı Harcama (Euro)  

Bölge Yıllar 

2000 2016 

Dünya Ortalaması  17,14 32,60 

Avrupa  28,05 56,87 

Kuzey Amerika  (2008 yılı) 38,04  101,78 

Okyanusya  6,23 33,44 

Latin Amerika  (2009 yılı) 0,55  0,74 

Asya (2009 yılı) 2,46  2,62 

Afrika  (2008 yılı) 0,01  0,16 

Kaynak: www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html’den derlenerek oluşturulmuştur 

(E.T. 01.02.2018). 

Dünya genelinde en çok organik üreticisi bulunan ve en çok üretim yapan ülkeler az 

gelişmiş ve gelişmekte ülkelerdir. Ancak kişi başı yıllık harcama tutarlarına bakıldığında gelişmiş 

ülkelerin en yüksek harcamayı yaptıkları ve üretici konumda bulunan ülkelerin neredeyse organik 

ürün tüketmedikleri görülmektedir.  

Avrupa ülkelerinde dünya genelindeki en yüksek kişi başı harcama tutarları 

gerçekleşmektedir. Gelişmiş bölgelerden Avrupa kıtasında kişi başı yıllık harcama tutarı 2000 

yılında 28 Euro civarındayken bu süreçte iki katına çıkarak 56 Euro’ya ulaşmıştır. Avrupa kıtasında 

kişi başı yıllık organik ürünler için harcama tutarında yaklaşık %100 civarında bir artış 

görülmektedir. Avrupa’da kişi başı yıllık harcama tutarları 150 Euro’yu aşan ülkeler mevcuttur. 

Örneğin; kişi başı yıllık harcama İsviçre'de 262 Euro, Danimarka’da 191 Euro, İsveç’te 177 Euro, 

Lüksemburg’da 170 Euro civarındadır (www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html, 

E.T. 01.02.2018).  

Diğer taraftan Kuzey Amerika kıtasında 2008 yılında 38 Euro civarında olan kişi başı yıllık 

harcama tutarı dramatik bir şekilde yükselmiş ve 100 Euro’yu aşmıştır. Bu tüketim artışında 

tüketicilerin alım gücü, eğitim ve bilinçlenme düzeyinin etkin olduğu söylenebilir. Okyanusya 
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kıtası ise en çok organik topraklara sahip kıta iken kişi başı yıllık harcama tutarı 6 Euro’dan 33 

Euro’ya yükselmiştir. 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde organik ürünler pazarlarından Latin Amerika’da 

kişi başı yıllık harcama tutarı 1 Euro’nun altındadır. Latin Amerika kıtasında dünya üzerinde en çok 

organik üreticisi bulunan 10 ülkeden üçü, Meksika, Peru ve Paraguay bulunmaktadır. Ayrıca dünya 

genelinde organik arazi varlığı bakımından Latin Amerika kıtası üçüncü sıradadır. En çok organik 

tarım arazisi bulunan ülkeler sıralamasında Arjantin Avustralya’dan sonra ikinci sıradadır. Ayrıca 

Uruguay en çok organik arazisi bulunan ilk 10 ülke arasındadır. Üretilen ürünlerin neredeyse 

tamamı gelişmiş ülkelere ihraç edilmektedir. 

Asya kıtasında ise organik tüketimde kişi başı yıllık harcama tutarı 2 Euro civarındadır. 

2009 yılında 2,46 Euro iken 2016 yılında 2,62 Euro olmuştur. Dünya genelinde en çok organik 

üreticisi bulunan Hindistan ve Filipinler Asya kıtasındadır. Dünya genelinde organik arazi varlığı 

bakımından ilk 10 ülke arasında bulunan Çin’de Asya kıtasındadır. 

Afrika kıtasında yıllık kişi başı harcama tutarı sıfıra yakındır. Dünyada en çok organik 

üreticisi bulunan ülkeler sıralamasında ilk on ülkeden üçü Etiyopya, Tanzanya ve Uganda ise 

Afrika ülkesidir.  

2.2. Türkiye’de Organik Ürünler Pazarının Yapısı 

Dünyada ticareti 1970'li yıllarda başlamış olan organik tarım ve bu alandaki gelişmelere 

uygun olarak, Avrupa orijinli firmalar Türkiye'deki firmalardan organik ürün talebinde bulunmuş ve 

böylece 1984-1985 yıllarında ülkemizde organik tarım başlamıştır. Bu yıllarda Türkiye’nin 

geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incir ve kuru üzüm ile Ege bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Daha 

sonra bu ürünlere kuru kayısı, fındık gibi ürünler de katılarak farklı bölgelerimize yayılmıştır 

(Marangoz, 2008:49). Avrupa’da organik tarımdaki gelişmeler öncülerin etkisi ile başlamışken 

Türkiye’de yurtdışından ithalat yapan firmaların talepleri üzerine tamamen ihracat odaklı olarak 

başlamıştır. İlk olarak 1986 yılında sözleşmeli üretim yapılmaya başlanmıştır. Avrupa topluluğunun 

mevzuatına uygun olarak organik ürün ihracatı 1991 yılında başlamıştır (Merdan, 2017: 11-12). 

Organik tarım Türkiye’de dış talep doğrultusunda gelişmeye başlamıştır. İç piyasada 

tüketimin artması ile birlikte talep artışı beklenmektedir. İç piyasanın talebinin artması ile birlikte 

ürün çeşitliliği, üretici sayısı, üretim miktarı artışı da beraberinde gelecektir. Türkiye’de ilk organik 

tarıma geçiş yapan üreticiler için sözleşmeli üretim yaptıkları için prim fiyat ve pazar garantisi 

verilmekte iken günümüzde ekonomik faktörlerin yanı sıra çevre bilinci gelişmektedir. İnsan 

sağlığına verilen önemin artması organik tarıma geçişi hızlandıran bir sebep olmuştur.  

2.2.1. Üretim ve Üretici Sayısı 

Ülkemizde sözleşmeli yetiştiricilik sistemi ile başlayan organik tarım ürünleri üretimi, 

konvansiyonel ürünlerde olduğu gibi talep oluşturma çabalarının yoğunluk kazanması sonucu 

bağımsız projelerle gerçekleştirilen üretim şekliyle de desteklenmeye başlanmıştır. Dış pazarlarca 

talep edilen çeşitlerin talep edilen miktarlarda üretilmesiyle başlayan organik tarım ürünleri üretimi, 

2000’li yıllara gelindiğinde yeni bir boyut kazanmıştır. Kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısı ile 

başlayan organik tarım ürünleri üretimi; bitkisel ürünler, işlenmiş gıda ürünleri, hayvansal ürünler 

ve gıda dışı organik ürünler olarak sınıflandırabileceğimiz sektörel yelpazeye ulaşmıştır (Marangoz, 

2008:49). 

Türkiye, organik arazi varlığı bakımından Türkiye 543.033 hektar arazisi ile dünyada 18. 

sıradadır. Türkiye tüm tarım arazileri içinde %1,3 organik tarım arazisi ile 59. sırada yer almaktadır. 

Yabani toplama alanı ise 61.230 hektardır. Yabani toplama alanları da dahil toplam 547.299 hektar 

organik arazisi mevcuttur. Türkiye’de yıllık kişi başı organik ürün harcaması 1 Euro’nun altındadır. 
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Türkiye'de organik tarım ürünü pazarı toplam 500 milyon dolar seviyesindedir. Organik gıda 

üretiminin önemli bir kısmı ise ihraç edilmektedir. 

Aşağıda şekil 5’de görüleceği üzere Türkiye’nin organik üretici sayısı 2002 yılı itibariyle 

12.428 iken, yıllar itibariyle sürekli artış göstermiş ve 2017 yılına gelindiğinde 75.067’ye 

ulaşmıştır. 

Şekil 5. Türkiye'de Organik Üretici Sayısı 

 

Kaynak: www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler,’den derlenerek 

hazırlanmıştır (E. T: 01.06.2018).  

 Üretici sayısında 16 yıl içinde beş katın üzerinde bir yükseliş olduğu görülmektedir. Toplam 

üretim alanı açısından bakıldığında 2002 yılında 89.827 hektar alanda organik üretim yapılırken 

2017 yılına gelindiğinde 543.033 hektar alanda organik tarım yapılmaya başlanmıştır. Organik 

hayvancılık açısından yetiştiricilik yapılan alan büyüklüğü 2002 yılında 57.365 hektardır. Bu alan 

2017 yılında 513.981 hektara ulaşmıştır. Türkiye’de üretici sayısındaki artış ile birlikte organik 

üretimin her alanında artış meydana gelmiştir (https://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-

Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler, E.T. 01.06.2018). 

Diğer taraftan şekil 6’da görüldüğü üzere, Türkiye’de 2002 yılında organik ürün üretim 

miktarı 310.124,58 ton olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılına gelindiğinde ise bu rakam 2.473.600 ton 

olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil 6. Yıllar itibariyle Türkiye’de Organik Ürün Üretimi 

  

Kaynak: www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler,’den derlenerek 

hazırlanmıştır (E. T.01.06.2018). 

Türkiye’de üretilen organik ürün çeşidi 2002 yılında 150 adet iken 2017 yılına gelindiğinde 

bu rakam 214’e ulaşmıştır. Üretimdeki artış ile birlikte ürün çeşitliği de artış göstermiştir. Organik 

ürün üretimi tonaj olarak 2002 yılından itibaren 14 yılda yaklaşık %700’lük bir artış göstermiştir. 

Bu durumda ortalama yıllık %50 oranında bir atıştan söz edebiliriz.  

2.2.2. Türkiye’de Organik Ürünlerin İhracatı 

Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim bölümü 2016 yılsonu verilerine bakıldığında Tablo 3’te de 

görüldüğü gibi Türkiye’nin organik ürün ihraç ettiği ülkeler sıralamasında ilk sırada 2.897 ton 

ihracat ile ABD gelmektedir. İkinci sırada 2.414 ton ürün ihracatı ile Almanya gelmektedir. Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ihraç edilen organik ürün miktarı 2.318 tondur. Fransa 1.979 ton ürün 

ihracatı ile dördüncü sıradadır. Hollanda’ya ihraç miktarımız 1.495 ton olmuştur. İsviçre 1.281 

tonluk ihracat ile en çok ürün ihraç ettiğimiz ülkeler arasındadır. İngiltere, Kanada, İtalya, İsveç, 

Japonya, Avustralya ve Danimarka izlemektedir. Toplam 2016 yılsonu itibariyle 16.819 ton organik 

ürün ihraç edilmiştir. Toplam organik ürün ihracat tutarımız yaklaşık 78 milyon dolardır 

(https://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-Ihracati, 

E.T 05.06.2018). Doğru politikalar ile bu pazarlar daha da arttırılabilir.   

Tablo 3. Türkiye’de 2016 Yılında Organik Ürün İhracatı Yapılan Ülkeler    

Ülke Miktar Tutar ($) % Ton %$ 
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(Ton) 

Birleşik Devletler (ABD) 2.897 14.357.313,26 17,2 18,4 

Almanya 2.414 13.402.071,14 14,4 17,2 

Fransa 1.979 11.463.475,50 11,8 14,7 

Hollanda 1.495 10.593.721,25 8,9 13,6 

İsviçre 1.281 6.353.764,37 7,6 8,2 

İtalya 568 4.807.593,23 3,4 6,2 

Birleşik Krallık (İngiltere) 799 4.144.944,06 4,7 5,3 

İsveç 564 3.139.275,90 3,4 4,0 

Kanada 698 2.599.795,22 4,1 3,3 

Japonya 213 1.248.665,52 1,3 1,6 

Kktc 2.318 887.299,79 13,8 1,1 

Avustralya 175 776.312,81 1,0 1,0 

Danimarka 112 582.517,08 0,7 0,7 

Toplam 15.513 74.356.749,13 92,2 95,5 

Genel Toplam (Diğerleri Dahil) 16.819 77.831.368,00 100 100 

Kaynak: www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-

Ihracati,’ndan derlenerek hazırlanmıştır (E.T 05.06.2018). 

Türkiye’den en çok ihraç edilen ürünlere bakıldığında Tablo 4’te de görüldüğü üzere, ilk 

sırayı 3.676 tonluk ihracat ile incir ve incir ürünleri almaktadır. Bu ürün grubu toplam ihracatın 

%21,9’unu oluşturmaktadır. İkinci sırada 3.393 tonluk ihracat ile kuru üzüm gelmektedir. Toplam 

ihracatın %20,2’sini oluşturmaktadır. Üçüncü sırada ise 2.466 tonluk ihracat ile fındık ve fındık 

ürünleri gelmektedir ve toplam ihracatın %20,2’sini oluşturmaktadır. 

Tablo 4. Türkiye’de 2016 Yılında İhracatı Yapılan Organik Ürünler 

Ürün Miktar (Ton) Tutar ($) % Ton %$ 

Fındık ve Fındık Ürünleri 2.466 24.975.616,46 14,7 32,1 

İncir ve İncir Ürünleri 3.676 18.665.594,94 21,9 24,0 

Kuru Üzüm 3.393 12.456.025,53 20,2 16,0 

Kayısı ve Kayısı Ürünleri  1.845 10.996.054,17 11,0 14,1 

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-Ihracati
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-Ihracati
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Meyve ve Meyve Ürünleri 1.758 6.222.986,33 10,5 8,0 

Baharatlar 91 765.829,65 0,5 1,0 

Soya Fasulyesi 1.600 680.000,00 9,5 0,9 

Sebze ve Sebze Ürünleri 246 587.259,96 1,5 0,8 

Antep Fıstığı 22 492.932,44 0,1 0,6 

Pamuk ve Pamuk Ürünleri 46 357.066,67 0,3 0,5 

Mercimek ve Mercimek Ürünleri 134 310.644,12 0,8 0,4 

Susam 52 229.930,00 0,3 0,3 

Buğday ve Buğday Ürünleri 610 186.877,47 3,6 0,2 

Nohut 61 144.176,38 0,4 0,2 

Toplam 16.001 77.070.994,12 95,1 99,0 

Genel Toplam (Diğerleri Dahil) 16.819 77.831.368,00 100 100 

Kaynak: www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-

Ihracati,’ndan derlenerek hazırlanmıştır (E.T 05.06.2018). 

 Gelir açısından; ülkemize en çok gelir getiren ihracata konu organik ürünler sıralamasında, 

ilk sırada fındık ve fındık ürünleri (%32,1) gelmektedir. İkinci sırada incir ve incir ürünleri (%24), 

üçüncü sırada ise kuru üzüm (%16) gelmektedir. Kayısı ve kayısı ürünleri 1.845 ton ile dördüncü 

sırada, Meyve ve meyve ürünleri 1.758 ton ile beşinci sırada gelmektedir. Ardından soya fasulyesi, 

buğday ve buğday ürünleri, sebze ve sebze ürünleri, mercimek ve mercimek ürünleri, baharatlar, 

nohut, susam, pamuk ve pamuk ürünleri, Antep fıstığı takip etmektedir.  

Türkiye’de organik ürün ihracatçı sayısı Tablo 5’te görüldüğü üzere, 2011 yılında 39 iken 

2015 yılında 42’ye yükselmiştir. Organik ürün ithalatçı sayısı 37’den 44’e yükselmiştir. İşleyici 

sayısı 169’dan 1.064’e ulaşmıştır. Üretici sayısı ise 2011 yılında 43.716 iken 2015 yılı itibari ile 

69.967’ye yükselmiştir. 

Tablo 5. Türkiye’de Organik Tarımda İhracatçı, İthalatçı, İşleyici ve Üretici Sayısının 

Yıllara Göre Dağılımı 

Türkiye Geneli  

Yıllar İhracatçılar İthalatçılar İşleyiciler Üreticiler 

2011 39 37 169 43.716 

2012 34 32 118 57.259 

2013 39 35 118 65.042 

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-Ihracati
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-Ihracati
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2014 37 34 839 71.472 

2015 42 44 1.064 69.967 

Kaynak: www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html,’dan derlenerek hazırlanmıştır 

(E.T. 01.02.2018). 

Üretici sayısında son beş yılda %60’lık bir artış görülmektedir. En dikkat çekici artış işleyici 

sayısında görülmektedir %500’ün üzerinde bir artış meydana gelmiştir. Organik ürün pazarı 

açısından işleyici sayısının artışı ayrı bir kategoride değerlendirilmelidir. Ülke ekonomisine katkısı 

açısından bu artış Türkiye için önemlidir. İhracatçı ve ihracatçı sayılarında da nispeten bir artış 

gözlenmektedir. 

Türkiye’de organik ürün ihracatı 1998 yılında 8.616.686,74 kg olarak gerçekleşmiştir ve 

2016 yılına gelindiğinde 16.819.000,29 kg. ihracata ulaşmıştır. Tutar bakımından 1998 yılında 

organik ürün ihracat tutarımız 19.370.598,69 dolar iken 2016 yılında bu tutar 77.831.368 dolara 

yükselmiştir (www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/, E. T. 06.02.2018). 

Türkiye’de organik ürün ihracat rakamları incelendiğinde ekonomik olarak 18 yıl içinde %300’ün 

üzerinde bir gelir artışının meydana geldiği görülmektedir. İhraç edilen organik ürün miktarı olarak 

da %100’e yakın bir yükseliş olduğu görülmektedir. Organik üretim ihracat rakamları Türkiye’nin 

küresel organik ürünler pazarındaki konumunun güçlendiğini göstermektedir. 

2.2.3.Türkiye’de Organik Ürünlerin İthalatı 

Türkiye’nin bir numaralı organik ithal ürünü soya fasulyesidir. Tablo 6’da görüldüğü üzere, 2017 

yılında Rusya, Etiyopya ve Kazakistan’dan 95.241 ton soya fasulyesi ithal edilmiştir. Türkiye’ye 

ithal edilen organik ürünlerin ikinci sırasında Rusya’dan alınan mısır gelmektedir. 2017 yılsonu 

itibariyle 64,168 ton mısır ithal edilmiştir. Üçüncü sırada Rusya, Kazakistan ve Birleşik Arap 

Emirliklerinden ithal ettiğimiz 16.635 ton organik buğday bulunmaktadır. Dördüncü sırada ise 

Rusya, Hollanda, Avusturya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden ithal ettiğimiz 5554 ton 

Ayçiçeği ve ürünleri gelmektedir. Ayrıca Türkiye 2017 yılında İtalya’dan 1000 litre organik sızma 

zeytinyağı ithal etmiştir (https://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-

Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-Ihracati, E.T.05.06.2018).  

Tablo 6. Türkiye’de 2017 yılı Organik Ürün İthalatı 

 

Ürün Adı 
Miktarı(Ton/Li

tre) 
İthal Edilen Ülke 

Zeytin Yağ (Sızma) 1000 Lt. İtalya 

Soya Fasulyesi (Tohumluk Olmayan) 95.241 Rusya, Etiyopya, Kazakistan 

Mısır 64.168 Rusya 

Buğday 16.635 Rusya, Kazakistan, BAE 

Ayçiçeği Ve Ürünleri 5.554 
Rusya, Hollanda, Avusturya, 

Almanya, ABD 

Mercimek 4.805 Rusya 

https://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-Ihracati,%20E.T
https://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-Ihracati,%20E.T
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Kanola Yağı 1.722 Rusya 

Kuru Meyve (Erik, Elma, Hurma, İncir ve 

Goji Berry) 
334,88 

Kırgızistan, Fransa, İran, Pakistan, 

Tunus, İngiltere, Çin, Irak 

Meyan Kökü 175 Gürcistan 

Kapari (Konserve) 70,86 Kırgızistan 

Meyve Suyu (Elma ve Kiraz) 70,7 Almanya 

Üzüm (Kurutulmuş) 61 ABD, Slovenya 

Susam (Tohum) 55,05 Uganda, Etiyopya, Hindistan 

Zencefil (Öğütülmüş) 50 Hindistan 

Zerdeçal (Öğütülmüş) 50 Hindistan 

Fasulye (Kuru), Barbunya Fasulye 47,5 Kırgızistan, Çin 

Domates (Ketçap ve Kurutulmuş) 29,86 Almanya, Hollanda 

Pirinç Unu ve Nişastası 28,77 İtalya, Belçika 

Makarna 25,04 İtalya 

Meyve Püresi (Muz) 20 Ekvator 

Hurma Ezmesi ve Pekmezi 20 İran 

Tıbbi Itri Bitkiler (Kekik) 19,0 Fas 

Çörek Otu (Tohum ve Yağı) 18,2 Hindistan 

Karabuğday Patlağı ve Kavrulmuş 

Hububat (Müsli) 
5,72 Almanya, Litvanya 

Hindistan Cevizi Yağı 2,2 Filipinler 

Arpa 0,75 Rusya 

Meyve Çayı ve Tozu 0,66 
Almanya Güney Afrika 

Cumhuriyeti 

Çikolata Tozu 0,35 Almanya 

Çeltik (Pirinç) 0,26 Rusya 

Bitkisel Çay 0,14 Almanya 
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Antep Fıstığı 0,04 Kırgızistan 

Kaynak: www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-Ihracati 

verilerinden hazırlanmıştır (E.T. 02.06.2018). 

Tarım Bakanlığından alınan verilere göre, bunların dışında; mercimek, kanola yağı, kuru meyve, 

meyan kökü, kapari, meyve suyu, üzüm, susam, zencefil, zerdeçal, fasulye, barbunya, kurutulmuş 

domates, pirinç unu, makarna vb. gibi ürünler de ithal edilmektedir 

(https://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-Ihracati). 

3. Genel Değerlendirme, Sonuç ve Öneriler  

Organik üretimin temsil ettiği değerler çerçevesinde toplumsal bilinç oluşturma, 

sürdürülebilir ve yenilikçi bir altyapı hedefi ile organik üretimin geliştirilmesi yönünde bir hedef 

belirlenmiştir. Organik üretim modeli; tarımsal bir üretim modeli olmanın ötesinde bir bilinç 

değişimini, köklü bir değişimi temsil etmektedir. Günümüze kadar tarımsal ve hayvansal üretimde 

kimyasallar, genetiği değiştirilmiş organizmalar, hormonlar ve her türlü pestisitler gibi sonucu 

öngörülemeyen üretim yöntemleri kullanılıyordu. Ancak tarihsel sürece bakıldığında 1900’lü 

yılların başından itibaren konvansiyonel üretim yöntemlerinin oluşturduğu çevresel yıkım ve insan 

sağlığı üzerindeki etkileri yavaş yavaş fark edilmeye başlanmıştır. Organik üretim, hatalı üretim 

modellerinden vazgeçilmesi üzerine insanlığı bilinçlendirme çabasıdır. Organik üretimin hedefinde 

çevre, hayvan ve insan bütününde gezegenin sağlığının korunması vardır. Bütüncül bir yaklaşımla 

küresel bir bilinçlenme ve yenilenme başlamıştır. 

Organik üretimin felsefi değerleri insanları çok hızlı etkilemiş ve ortak bir paydada 

toplamayı başarmıştır. Organik üretici rakamları, organik ve geçiş sürecindeki tarımsal arazi 

rakamları, işleyici, ithalatçı, ihracatçı rakamları hem ülkeler bazında hem küresel bazda çok hızlı bir 

yükseliş trendindedir. Küresel organik ürünler pazar büyüklüğünün büyüme hızı dikkat çekici bir 

artış eğilimi göstermektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde yasal düzenlemeler ile sürecin hızlanması 

sağlanmaktadır. Tüm bu gelişmeler ışığında yakın bir gelecekte toplumsal bilinçlenme düzeyinin 

artışı ile birlikte, konvansiyonel üretimin temsil ettiği kitle üretim modeli yerine, aile çiftliklerinin 

ve küçük üreticilerin desteklendiği, yerelliğe ve çeşitliliğe önem veren, sağlıklı bir üretim 

modelinin, organik üretim yönteminin, konvansiyonel üretim sistemlerinin yerini büyük oranda 

alacağı düşünülmektedir.  

Türkiye organik pazarı açısından değerlendirildiğinde üretici ve işletici rakamları hızlı bir 

yükseliş göstermektedir.  Bu verilere göre Türkiye’nin organik üretimde yükseliş eğilimi 

gösterdiğini söylemek mümkündür. Ancak organik ve geçiş sürecindeki arazi toplamının, toplam 

tarım arazileri içindeki payı hala %1 civarındadır. (www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001, 

E.T.15.5.2018). Organik üretim yapılan arazi oranının yükselmesi Türkiye için elzemdir. Türkiye 

coğrafi ve iklimsel özellikleri bakımından tarım için son derece elverişli koşullara sahip bir ülke 

konumundadır. Ancak konvansiyonel üretimin yol açtığı zararlar konusunda yeterli bilinç düzeyi 

henüz oluşmamıştır. Bu konuda devlet, üniversiteler, birlikler ve STK’lar birlikte hareket ederek bir 

hareket planı oluşturmalıdır. Çevrenin korunması, hayvan refahı ve insan sağlığı göz önünde 

bulundurularak organik tarımın yaygınlaştırılması için toplumsal bazda üretici ve tüketici 

duyarlılığı oluşturulmalıdır. Gelişmiş ülkelerin organik tarım konusunda koydukları hedefler ve 

takvimler titizlikle incelenmeli, bu konuda gereken hassasiyet aynı şekilde Türkiye’de de 

gösterilmelidir. 

Türkiye’de organik üretim konusunda yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma 

ile organik tarım ve üretim ile ilgili genel bir değerlendirme ve analiz yapılmıştır. Bunun ötesinde 

daha spesifik olarak (ürün, fiyat, dağıtım ve pazarlama stratejileri vb.) çalışmalar yapılabilir. Diğer 

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-Ihracati
http://(www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001
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taraftan organik üretimde amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı konusu da ayrıca 

araştırılabilir. 
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Öz 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri kapsayan çok boyutlu bir 

kavram olmasına rağmen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarda genellikle 

çevresel sürdürülebilirliğe odaklanıldığı görülmektedir. Ayrıca bu çalışmaların çoğunda 

sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik projelerde kamusal finansman ön plana çıkarılmaktadır. 

Buna karşın söz konusu hedeflere ulaşımda özellikle finansman kısıtı bulunan gelişmekte olan 

ülkeler için finans sektörünün hayati önem taşıdığına yönelik güncel tartışmalar mevcuttur. Bu 

bilgilere dayalı olarak çalışmanın amacı, Türkiye’de finansal gelişimin ekonomik, sosyal ve 

çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda ekonomik 

sürdürülebilirliğin göstergesi olarak ekonomik büyümeden, sosyal sürdürülebilirliğin göstergesi 

olarak gelir eşitsizliğinden ve çevresel sürdürülebilirliğin göstergesi olarak da çevre kirliliğinden 

faydalanılmıştır. Çalışmada veri seti kısıtı nedeniyle finansal sektörün ekonomik ve çevresel 

sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi 1980-2014 dönemi için, sosyal sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi 

ise 1987-2014 dönemi için ARDL sınır testi aracılığıyla incelenmiştir. Ayrıca finansal gelişimin söz 

konusu değişkenler üzerindeki muhtemel parabolik etkileri de gözlemlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre, finansal gelişim ile gelir eşitsizliği arasında ters U-şeklinde 

bir ilişkinin geçerli olduğu; benzer şekilde finansal gelişim ile çevre kirliliği arasında ters U-

şeklinde bir ilişkinin geçerli olduğu; finansal gelişim ile ekonomik büyüme arasında ise U-şeklinde 

bir ilişkinin geçerli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme, Gelir 

Eşitsizliği, Çevre Kirliliği. 
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Although the concept of sustainable development is a multidimensional concept covering economic, 

social and environmental targets, studies on sustainable development often seem to focus on 

environmental sustainability. In addition, in the majority of these studies, public financing is being 

foregrounded in projects aiming at sustainable development. However, there is controversy over 

the vital importance of the financial sector to reach such targets for developing countries with 

limited funding. Based on these information, this study aims to investigate the effect of financial 

development on economic, social and environmental sustainability in Turkey. In this direction, the 

economic growth is utilized as proxy for economic sustainability, income inequality is used as an 

indicator of social sustainability and environmental degradation is used as proxy for environmental 

sustainability. Due to the data availability, the impact of financial development on economic and 

environmental sustainability is examined for the period from 1980 to 2014 and the impact of 

financial development on social sustainability is observed for the period of 1987-2014 using with 

ARDL bound test procedure. In addition, the possible parabolic effect of financial development on 

mentioned variables are also examined. The result of the study reveals that there is an inverted U-

shaped relationship between financial development and income inequality; similarly, the inverted 

U-shaped relationship between financial development and environmental degradation; and the U-

shaped relationship between financial development and economic growth.    

Keywords: Sustainable Development, Financial Development, Economic Growth, Income 

Inequality, Environmental Degradation. 

Jel Codes: F47, Q01, Q50 

 

1. GİRİŞ 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları olan çok boyutlu bir 

kavram olmasına rağmen sürdürülebilir kalkınma üzerine yapılan tartışmaların ağırlıklı olarak 

çevresel sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirildiği; ekonomik ve sosyal boyutların genellikle 

göz ardı edildiği görülmektedir. Buna karşın, tüm ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri 

içerisinde çevresel bozulmayı azaltıcı bir büyümenin yanı sıra, sosyal göstergelerde iyileşmeye 

yönelik büyüme hedeflerinin de mevcut olduğu bilinmektedir. Nitekim, Birleşmiş Milletler (BM) 

tarafından açıklanan sürdürülebilir kalkınma hedefleri incelendiğinde; ekonomik sürdürülebilirliğin 

ekonomik büyüme, sanayileşme ve inovasyon gibi alt göstergelerinin olduğu; sosyal 

sürdürülebilirliğin yoksulluğun azaltılması, açlığın sıfıra indirilmesi, kaliteli eğitim, kaliteli sağlık 

hizmetleri, cinsiyet eşitliği ve adil gelir dağılımı gibi alt hedefleri içerdiği ve çevresel 

sürdürülebilirliğin ise su kaynaklarının temizliği, temiz enerji tüketimi, sorumlu üretim ve tüketim, 

su altı yaşam, karada yaşam ve sürdürülebilir şehirler gibi alt hedefleri gözettiği görülmektedir 

(UNSDG, 2018).  

Bu hedefler doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik olarak tüm dünyada 

çeşitli projeler geliştirilmektedir. Bu projelerin gelişmiş ülkelerde genellikle özel kesim yatırımcılar 

tarafından finanse edildiği fakat yüksek maliyet içeren bu projelerin özellikle fon sıkıntısı yaşayan 

gelişmekte olan ülkelerde ağırlıklı olarak kamusal kesim tarafından finanse edildiği bilinmektedir. 

Bu doğrultuda, gelişmekte olan ülkelerde söz konusu projelerin fon ihtiyacının sağlanması 

bakımından finans sektörüne önemli bir rol biçilmektedir.   

Yukarıda sözü edilen bilgiler ışığında, gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye açısından 

ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik göstergelerinin değerlendirilmesi önem arz 

etmektedir. Ekonomik sürdürülebilirlik bakımından incelendiğinde, Türkiye ekonomisinde 1990 

yılında 6774.62 dolar düzeyinde olan kişi başı reel GSYH’nın 2014 yılına kadar 13312.46 dolar 

düzeyine kadar yükseldiği görülmektedir (WDI, 2018). Sosyal sürdürülebilirlik bağlamında gelir 

dağılımı adaletindeki gelişmeler gözlemlendiğinde ise Türkiye’de 1990 yılı için 0.42 düzeyinde 
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olan Gini katsayısının 2014 yılında hala 0.42 düzeylerinde olduğu görülmektedir (SWIID, 2018). 

Son olarak Türkiye’nin çevresel sürdürülebilirlik bakımından uyguladığı politikalardaki başarısı 

değerlendirildiğinde, kişi başına düşen ekolojik ayak izi göstergesinin 1990 yılında 2.58 düzeyinden 

2014 yılında 3.20 düzeyine yükseldiği görülmektedir (GFN, 2018). Bu bilgiler toplu olarak 

değerlendirildiğinde, Türkiye’nin ekonomik bakımdan gösterdiği gelişimin, sosyal ve çevresel 

göstergeler üzerinde gösteremediği gözlenmektedir. Bu başarı ve başarısızlıklarda finans 

sektörünün rolünün hangi seviyede olduğu ise tam olarak bilinememektedir. 

Söz konusu tartışmalara dayalı olarak, bu çalışmanın amacı Türkiye’de finansal gelişimin 

ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Çalışmanın 

literatüre muhtemel katkıları ise şu şekildedir: i) Bu çalışma, finansal gelişimin sürdürülebilir 

kalkınmanın farklı boyutları üzerindeki etkilerini inceleyen ilk çalışmadır. ii) Çalışmada çevresel 

sürdürülebilirliğin göstergesi olarak literatürde ağırlıklı olarak faydalanılan karbondioksit emisyonu 

yerine çevresel bozulmanın daha doğru bir ölçüsü olarak kabul edilen ekolojik ayak izi 

göstergesinden faydalanılmıştır. iii) Çalışmada, finansal gelişimin söz konusu göstergeler 

üzerindeki muhtemel parabolik etkileri de göz önüne alınmıştır. iv) Çalışmada faydalanılan ARDL 

sınır testi aracılığıyla finansal gelişimin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki kısa ve uzun dönemli 

etkileri ayrıştırılmaya çalışılmıştır. 

 

2. TEORİK ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI 

Finansal gelişim ile sürdürülebilir kalkınmanın alt göstergeleri arasındaki ilişkiyi açıklayan çeşitli 

hipotezlerin mevcut olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada bu hipotezler ekonomik, 

sosyal ve çevresel göstergeler bakımından ayrı ayrı değerlendirilmiş ve söz konusu hipotezleri 

sınayan çalışmalara ayrı ayrı yer verilmiştir. 

 

2.1. Finansal Gelişim ve Ekonomik Sürdürülebilirlik 

Çalışmada, ekonomik sürdürülebilirliğin göstergesi olarak ekonomik büyüme göstergesinden 

faydalanıldığından dolayı, finansal gelişim ile ekonomik büyüme literatürü göz önünde 

bulundurulmuş ve bu ilişki üzerine geliştirilen hipotezler incelenmiştir. Finansal gelişim ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar değerlendirildiğinde; geliştirilen 

hipotezlerin genellikle değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin yönüne odaklanılarak ortaya 

atıldığı görülmektedir. Finansal gelişimden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisinin geçerli olduğu durumlarda veya finansal gelişimin ekonomik büyümeyi olumlu yönde 

etkilediği durumlarda “arz öncüllü (itici)” hipotezin geçerli olduğu; ilişkinin ekonomik büyümeden 

finansal gelişime doğru olduğu veya ekonomik aktivitelerdeki olumlu gelişmelerin finans sektörünü 

uyardığı durumlarda ise “talep takipli (sürükleyici)” hipotezin geçerli olduğu; finansal gelişimin ve 

ekonomik büyümenin karşılıklı olarak birbirini uyardığı durumlarda ise “karşılıklı etkileşim” 

hipotezinin geçerli olduğu kabul edilmektedir (Manga vd. 2016:66). 

 

2.2. Finansal Gelişim ve Sosyal Sürdürülebilirlik 

Çalışmada, sosyal sürdürülebilirliğin göstergesi olarak gelir dağılımı adaleti ele alınmış ve bu 

doğrultuda finansal gelişim ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiye yönelik hipotezler ve literatür 

incelenmiştir. Finansal gelişimin gelir eşitsizliği üzerindeki etkilerine yönelik olarak üç temel 

görüşün mevcut olduğu bilinmektedir. Galor ve Zeira (1993) tarafından geliştirilen birinci hipoteze 

göre, gelir dağılımında bozuklukların olduğu ve sermaye piyasalarının yeterince gelişmediği ülke 

ekonomilerinde ekonomik büyüme performansı düşük düzeyde gerçekleşmekte ve gelir eşitsizliği 
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daha da artmaktadır. Finansal gelişim ile birlikte uyarılan kapitalizasyon sonucunda ekonomi 

büyüme trendine girmekte ve gelir dağılımı daha adil hale gelmektedir. Finansal gelişim ile birlikte 

ayrıca ülkedeki düşük gelirli kesimin finansal araçlara erişimi kolaylaşmakta ve bu kesimin gelir 

düzeyini yükseltici iş imkanlarına olanak sağlanmaktadır. Bu doğrultuda birinci hipoteze göre 

finansal gelişim ile gelir eşitsizliği arasında negatif yönlü bir ilişki mevcuttur. 

Finansal gelişim ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi açıklayan ikinci hipotez, Rajan ve 

Zingales (2003) tarafından ortaya atılan ve finansal gelişimin gelir eşitsizliğini arttırdığı görüşüne 

dayalı bir hipotezdir. Bu hipoteze göre finansal kurumların yeterince gelişmediği ekonomilerde, 

finansal gelişim yalnızca yüksek gelirli kesimlere katkı sağlamaktadır. Finansal sistemin belirli bir 

olgunluk düzeyine erişmesi durumunda bile yüksek gelirli kesimin kredi kanalının işleyişini düşük 

gelirli kesimlerin aleyhine olacak şekilde finansal sektörü teşvik edebileceğini dolayısıyla finansal 

gelişimin daima gelir eşitsizliğini arttıracağı şeklinde açıklanmaktadır.  

Finansal gelişim ile gelir dağılımı arasındaki üçüncü hipotez ise Greenwood ve Jovanovic 

(1990) çalışmasına dayalı olan ve finansal gelişim ile gelir eşitsizliği arasında ters U-eğrisi şeklinde 

bir ilişkinin geçerli olduğunu savunan hipotezdir. Bu hipotezde ise finansal sistemin gelişmeye 

başladığı dönemlerde yalnızca yüksek gelirli kesimlerin finansal araçlara erişiminin mümkün 

olduğu ve yüksek gelirli kesimin finansal sistemden elde ettiği kazanç sayesinde gelir dağılımının 

bozulacağı ifade edilmektedir. Finansal sistemin belirli bir olgunluk düzeyine erişmesi ile birlikte 

finansal araçlara erişimin düşük gelirli kesimler için de kolaylaşacağı ve gelir eşitsizliğinin 

azalmaya başlayacağı açıklanmaktadır. 

Bu çalışmada, Greenwood ve Jovanovic (1990) tarafından iddia edildiği gibi, finansal gelişim 

ile gelir eşitsizliği arasındaki muhtemel doğrusal olmayan ilişki inceleneceği için söz konusu 

değişkenler arasındaki ilişkiyi bu çerçevede araştıran literatür değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, 

Greenwood-Jovanovic (GJ) hipotezinin geçerliliği, Satti vd. (2015) tarafından Kazakistan 

ekonomisi için yapılan çalışmada ve Park ve Shin (2015) tarafından yapılan çalışmada 162 ülkeyi 

kapsayan panel için kabul edilmiştir. Buna karşın, Law ve Tan (2009) tarafından yapılan çalışmada 

Malezya ekonomisi için, Shahbaz ve Islam (2011) tarafından yapılan çalışmada Pakistan ekonomisi 

için, Shahbaz vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada İran ekonomisi için, Batuo vd. (2012) 

tarafından yapılan çalışmada 22 Afrika ülkesi için hipotezin geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.   

 

2.3. Finansal Gelişim ve Çevresel Sürdürülebilirlik 

Finansal gelişim ile çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda, birbiri ile çelişen sonuçların 

elde edildiği ve bu doğrultuda üç farklı hipotezin ortaya atıldığı görülmektedir. Birinci hipoteze 

göre, finansal gelişim ile birlikte ülkedeki firmaların üretim kapasitelerini arttıracak kredi erişiminin 

kolaylaşacağı ve artan üretim düzeyi ile birlikte enerji tüketiminin dolayısıyla çevre kirliliğinin 

artacağı yönündedir. İkinci hipotez ise, finansal gelişim ile birlikte firmaların özellikle yüksek 

maliyetli yenilenebilir enerji teknolojilerine ulaşımının kolaylaşacağı dolayısıyla çevre kirliliğinin 

azalacağı yönündedir. Son olarak bu çalışmada inceleneceği gibi, finansal gelişimin başlangıç 

aşamalarında iktisadi kaygılar ön planda olacağı için artan üretim yapısının ağırlıklı olarak foisl 

enerji kaynakları ile gerçekleştirileceği fakat uzun dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına erişim 

kolaylaşacağından dolayı çevre kirliliğinin azalacağı kısacası finansal gelişim ile çevresel bozulma 

arasında ters U-şeklinde bir ilişki olacağı yönündedir. 

Bu çalışma ile uyumlu biçimde, finansal gelişim ile çevresel bozulma arasındaki ilişki 

incelendiğinde; çevre kirliliğinin göstergesi olarak genellikle karbondioksit emisyonundan 

faydalanıldığı görülmektedir. Shahbaz vd. (2013) tarafından yapılan çalışmada Endonezya 

ekonomisi için ve Charfeddine ve Khediri (2016) tarafından Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi 
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için yapılan çalışmalarda finansal gelişim ile çevre kirliliği arasında ters U-şeklinde bir ilişkinin 

geçerli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

3. AMPİRİK STRATEJİ 

Çalışmada,  finansal gelişimin sürdürülebilir kalkınmanın farklı boyutları üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi amaçlanmış; ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik için 1980-2014 dönemini kapsayan 

yıllık verilerden, sosyal sürdürülebilirlik için ise veri seti kısıtı nedeniyle 1987-2014 dönemini 

kapsayan yıllık verilerden faydalanılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan ampirik modeller 

şu şekildedir: 

 

                         
                                       (1) 

                                   
                          (2) 

                                 
                           (3) 

 

denklemlerindeki lnGDP, ekonomik büyümeyi temsilen kullanılan reel GSYH’nın doğal 

logaritmasını; lnGINI, gelir eşitsizliğini temsilen kullanılan Gini katsayısının doğal logaritmasını; 

lnEF, çevresel bozulmayı temsilen kullanılan ekolojik ayak izinin doğal logaritmasını; lnFD 

(lnFD
2
) finansal gelişimi temsilen kredi büyüklüğünün doğal logaritmasını (karesini); lnTR, ticari 

açıklığı temsilen kullanılan toplam ticaretin doğal logaritmasını ifade etmektedir. Çalışma boyunca 

Model I olarak adlandırılacak olan denklem 1, ekonomik sürdürülebilirliği ifade etmekte; Model II 

olarak adlandırılacak olan denklem 2, sosyal sürdürülebilirliği; Model III olarak adlandırılacak olan 

denklem 3, çevresel sürdürülebilirliği ifade etmektedir. 

Çalışmada kullanılan reel GSYH veri seti, kişi başına düşen formda ve 2010 sabit fiyatlarıyla 

dolar cinsinden; kredi büyüklüğü veri seti özel sektöre sağlanan yurtiçi kredilerin milli gelirdeki 

payı cinsinden; ticari açıklık veri seti ise toplam ticaretin milli gelirdeki payı cinsinden kullanılmış 

ve World Development Indicators veritabanından elde edilmiştir. Gini katsayıları ise Solt (2016) 

tarafından yayınlanan SWIID 7.1 veritabanından elde edilmiştir. Son olarak ekolojik ayak izi veri 

seti kişi başı formda kullanılmış ve Global Footprint Network veritabanından elde edilmiştir. Diğer 

çalışmalardan farklı biçimde, çevresel bozulmanın göstergesi olarak karbondioksit emisyonu yerine 

ekolojik ayak izinin kullanılmasının nedeni ise, çevresel tahribatın azalmasına yönelik 

uygulamaların yalnızca karbondioksit emisyonunu azaltıcı özellikte olmaması, ayrıca karasal 

ekosistemlerin korunması, deniz ve deniz kaynaklarının korunması ve iklim değişikliği ile 

mücadelenin arttırılması gibi hedeflere yönelik olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 

çalışmada, çevresel bozulma düzeyini CO2 emisyonuna göre daha doğru bir biçimde tespit ettiğine 

inanılan ekolojik ayak izi göstergesi kullanılmıştır. Çünkü, Wachernagel ve Rees (1996) tarafından 

geliştirilen “ekolojik ayak izi” göstergesi, yalnızca karbon ayak izini göz önünde bulundurmamakta;  

aynı zamanda tarım alanı, otlatma alanı, ormanlık alan, yapılaşmış alan ve balıkçılık sahası gibi 

göstergeleri de kapsamaktadır. 

Çalışmada finansal gelişimin sürdürülebilir kalkınmanın farklı boyutları üzerindeki etkilerini 

incelemek amacıyla ARDL sınır testinden faydalanılmıştır. ARDL sınır testinin kullanılmasının 

nedenleri olarak, bu testin farklı düzeylerden durağan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

aranmasına imkan vermesi, okokorelasyon ve içsellik sorunlarına karşı tutarlı sonuçlar vermesi, 

kısa dönem uyarlanma sürecini ve uzun dönemli ilişkileri ayrıştırabilmesi gösterilebilir (Pesaran ve 

Shin, 1997). Bu doğrultuda, ARDL sınır testinin genel denklemi, çalışmada kurulan Model I,  

Model II ve Model III için oluşturulacak olursa şu şekildedir: 
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denklemlerinde bulunan ifadelerden d fark alma işlemcisini, n ise gecikme sayısını 

simgelemektedir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin geçerliliğinin incelemek amacıyla 

Model I’de          ortak anlamlılıklarını ve Model II ve Model III’de             ortak 

anlamlılıklarını test etmek için alt ve üst sınırı belirleyen  - istatistiği hesaplanmaktadır. Bu 

doğrultuda, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı yönündeki boş hipotez Model I 

için                   , alternatif hipoteze karşı                    sınanmakta; 

Model II ve Model III için                      , alternatif hipoteze karşı         
              sınanmaktadır. Bu çalışmada modellerin tahmin aşamasında optimum 

gecikme uzunlukları Schwarz bilgi kriteri  (SIC) aracılığıyla tespit edilmiştir.   

 

4. AMPİRİK BULGULAR 

Finans sektörünün sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla öncelikle 

serilerin durağanlık süreçlerinin incelenmesi gerekmektedir. Serilerin durağanlığını incelemek 

amacıyla faydalanılan birim kök testleri değerlendirildiğinde, bu testlerden serilerdeki yapısal 

kırılmaları göz ardı eden birim kök testlerinden faydalanılması durumunda elde edilen sonuçların 

hatalı olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, çalışmada yapısal kırılmaya izin veren ve Zivot ve 

Andrews (1992) tarafından geliştirilen birim kök testinden faydalanılmıştır. Tablo 1’de sonuçları 

aktarılan Zivot-Andrews birim kök testi sonuçları incelendiğinde, oluşturulan üç modeldeki 

değişkenler için de serilerin birim kök içerdiği yönündeki sıfır hipotezinin düzey değerleri için 

reddedilemediği görülmektedir. Buna karşın, serilerin fark değerlerinde yapısal kırılmalar altında 

serilerin durağan hale geldikleri gözlemlenmektedir. Serilerin fark değerlerinde durağan bir başka 

deyişle I(1) düzeyinde bütünleşik olmaları, seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin aranmasına 

imkan vermektedir.  

Ampirik analizlerin ikinci adımında, değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi ARDL sınır 

testi aracılığıyla incelenmiş ve bu işlem uygulanırken bağımlı değişkenler için birim kök testi 

sonucunda elde edilen yapısal kırılma tarihleri kukla değişken olarak modele dahil edilmiştir.  

Tablo 2’de sunulan ARDL sınır testi sonuçları incelendiğinde, hesaplanan F-istatistiklerinin kritik 

değerlerin üzerinde olduğu dolayısıyla değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin geçerli olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Finansal gelişmenin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki kısa ve uzun 

dönemli etkileri ayrıştırılmadan önce, kurulan ampirik modellerin güvenilirliğini sınamak amacıyla 

teşhis testlerinden faydalanılmış ve sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Breusch-Godfrey LM testi 

(SERIAL) sonucunda modelde otokorelasyon sorununun olmadığı, ARCH testi sonucunda hata 
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teriminin sabit varyans varsayımını sağladığı, Jarque-Bera testi (NORMALITY) sonucunda hata 

teriminin normal dağılıma sahip olduğu ve Ramsey testi sonucunda da doğru fonksiyonel formun 

kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’de üç model için de aktarılan CUSUM 

ve CUSUMQ testleri sonuçlarına göre elde edilen parametrelerin istikrarlı oldukları 

gözlemlenmiştir. 

Tablo 1: Birim Kök Testi Sonuçları 

 Model I ve Model III  Model II 

Düzey Değerleri t-istatistiği Kırılma Tarihi  t-istatistiği Kırılma Tarihi 

lnGDP -3.250 1999  -3.337 1999 

lnEF -3.764 2001  - - 

lnFD -2.454 2005  -4.438 2005 

lnTRA -4.001 1994  -3.972 1994 

lnGINI - -  -4.312 1995 

Fark Değerleri      

∆lnGDP -6.256*** 2003  -5.761*** 2003 

∆lnEF -9.352*** 2003  - - 

∆lnFD -6.326*** 2004  -5.406*** 2004 

∆lnTRA -5.202** 1986  -5.227** 1998 

∆lnGINI - -  -7.053*** 1999 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir. ZA 

birim kök testi için kritik değerler; %10:-4.580, %5:-4.800, %1:-5.340.  

 

Tablo 2: ARDL Sınır Testi Sonuçları 

Tahmin Edilen Model Optimum Gecikme 

Uzunlukları 

Kırılma Tarihi F-istatistiği 

              
       (2,1,2,2) 1999 5.964*** 

                    
       (1,0,0,0,1) 1995 4.393*** 

                  
       (1,2,0,1,0) 2001 3.285* 

Kritik Değerler 

Model I %1 %5 %10 

I(0) 3.650 2.790 2.370 

I(1) 4.660 3.670 3.200 

Model II %1 %5 %10 

I(0) 3.290 2.560 2.200 

I(1) 4.370 3.490 3.090 

Model III %1 %5 %10 

I(0) 3.290 2.560 2.200 

I(1) 4.370 3.490 3.090 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Bir sonraki aşamada, kısa ve uzun dönem katsayı tahmini yapılmış ve elde edilen bulgular 

Tablo 3’de aktarılmıştır. Öncelikle üç model için de hesaplanan hata düzeltme terimi katsayılarının 

beklenildiği gibi negatif işaretli ve istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Model I (ekonomik sürdürülebilirlik) için ulaşılan sonuçlar incelendiğinde, kısa dönemde 

finansal gelişimin ve ticari açıklığın ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı 

görülmektedir. Sonuçlar, uzun dönem için incelendiğinde, finansal gelişimi ifade eden değişkenin 

katsayısının negatif işaretli, finansal gelişimin karesini ifade eden değişkenin katsayısının ise pozitif 

işaretli olduğu görülmektedir. Bu sonuç, Türkiye’de finansal gelişim ile ekonomik büyüme arasında 
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U-şeklinde bir ilişkinin geçerli olduğuna işaret etmektedir. Kısacası, Türkiye’de finansal gelişme ile 

birlikte reel GSYH önce azalmakta belirli bir düzeyden sonra artmaya başlamaktadır. 

 

 

 

Tablo 3: Kısa ve Uzun Dönemli Katsayı Tahmin Sonuçları 

  Model (I)  Model (II)  Model (III) 

  Katsayı Olasılık  Katsayı Olasılık  Katsayı Olasılık 

Kısa Dönem          

lnGDP  - -  -0.029 0.608  1.303*** 0.000 

lnFD  0.571 0.157  0.447** 0.014  1.176*** 0.003 

lnFD
2
  -0.072 0.264  -0.070** 0.015  -0.201*** 0.002 

lnTR  0.017 0.725  -0.012 0.635  -0.089* 0.059 

ECT(-1)  -0.236*** 0.000  -0.083*** 0.000  -0.700*** 0.000 

Uzun Dönem          

lnGDP  - -  -0.016** 0.028  0.683*** 0.000 

lnFD  -2.534* 0.090  0.237** 0.031  1.423*** 0.003 

lnFD
2
  0.411* 0.055  -0.039** 0.019  -0.218*** 0.003 

lnTR  0.749*** 0.000  0.075*** 0.009  -0.084 0.246 

Teşhis Testleri          

SERIAL  0.780 0.469  1.994 0.165  1.797 0.189 

ARCH  0.931 0.341  1.941 0.176  0.150 0.700 

NORMALITY  3.822 0.147  0.347 0.840  0.727 0.694 

RAMSEY  1.068 0.311  1.770 0.199  1.448 0.241 

CUSUM  İstikrarlı İstikrarlı  İstikrarlı İstikrarlı  İstikrarlı İstikrarlı 

CUSUMQ  İstikrarlı İstikrarlı  İstikrarlı İstikrarlı  İstikrarlı İstikrarlı 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Model II (sosyal sürdürülebilirlik) için elde edilen sonuçlar incelendiğinde, kısa dönemde 

ekonomik büyümenin ve ticari serbestleşmenin gelir dağılımı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 

olmadığı görülmektedir. Buna karşın uzun dönemde ekonomik büyümenin Gini katsayısını azalttığı 

dolayısıyla gelir eşitsizliğini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Artan ticari açıklığın ise gelir 

dağılımını bozucu yönde bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Finans sektörünün, sosyal 

sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde, hem kısa dönemde hem de uzun dönemde 

finansal gelişimin (karesinin) gelir eşitsizliğini arttırdığı (azalttığı) sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, 

Türkiye’de finansal gelişim ile gelir eşitsizliği arasında ters U-eğrisi şeklinde bir ilişkinin geçerli 

olduğu dolayısıyla finansal gelişim ile birlikte gelir eşitsizliğinin önce arttığı; belirli bir dönüm 

noktasından sonra ise azalmaya başladığı görülmektedir. Bu sonuç, Türkiye ekonomisi için 

Greenwood-Jovanovic hipotezini desteklemektedir. 

Model III (çevresel sürdürülebilirlik) için elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, ekonomik 

büyümenin hem kısa dönemde hem de uzun dönemde çevresel bozulmayı arttırdığı görülmektedir. 

Ticari serbestleşmenin ise kısa dönemde çevresel bozulmayı azalttığı; uzun dönemde çevre kalitesi 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Finansal gelişimin çevre kalitesi 

üzerindeki etkileri incelendiğinde, hem kısa dönemde hem de uzun dönemde finansal gelişim ile 

birlikte ekolojik ayak izinin arttığı, belirli bir dönüm noktasından sonra ise finansal gelişimin çevre 

kirliliğini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.  Bu sonuç, finansal gelişim ile çevresel bozulma arasında 

ters U-şeklinde bir ilişkinin geçerli olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 1: Model I için Parametre İstikrar Testleri 
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Şekil 2: Model II için Parametre İstikrar Testleri 
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Şekil 3: Model III için Parametre İstikrar Testi Sonuçları 

 

Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, öncelikle finansal gelişim ile 

aralarında ters U-şeklinde ilişkilerin geçerli olduğu sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik için ülke 

ekonomisinin gelir eşitsizliğinin ve çevresel bozulmanın azalacağı finansal dönüm noktasına ulaşıp 

ulaşmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Her iki model için de, finansal gelişimin ve finansal 

gelişim karesinin katsayıları sırasıyla    ve     olarak kabul edilirse, sözü edilen dönüm noktasının 

          ⁄  formülü ile, söz konusu dönüm noktasına karşılık gelen finansal gelişim (yurtiçi 

kredilerin milli gelirdeki payı) düzeyi ise          formülü ile hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda, 

söz konusu finansal dönüm noktası sosyal sürdürülebilirlik bağlamında hesaplandığında, gelir 

dağılımının finansal gelişimden olumlu yönde etkilenmeye başlayacağı dönüm noktasında, yurtiçi 

kredilerin milli gelirdeki payının %20.87 düzeyinde olduğu görülmektedir. Aynı işlem çevresel 

sürdürülebilirlik için hesaplandığında ise, çevre kalitesinin finansal gelişimden olumlu yönde 

etkilenmeye başladığı dönüm noktasında, yurtiçi kredilerin milli gelirdeki payının %26.14 

düzeyinde olduğu görülmüştür. Elde edilen dönüm noktaları Türkiye ekonomisi açısından 

değerlendirildiğinde, Türkiye’de finans sektörünün sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağı 

dönüm noktasına 2005 yılı (%21.43) itibariyle ulaştığı; çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağı 

dönüm noktasına ise 2007 yılı (%28.24) itibariyle ulaştığı görülmektedir.  
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5. SONUÇ 

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde finansal gelişimin sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, 

sosyal ve çevresel boyutları üzerindeki parabolik etkilerinin incelenmesi amaçlamıştır. Bu 

doğrultuda, finansal gelişimin göstergesi olarak kullanılan özel sektöre sağlanan yurtiçi kredi 

değişkeninin sırasıyla ekonomik büyüme, gelir eşitsizliği ve ekolojik ayak izi üzerindeki etkileri 

ARDL sınır testi aracılığıyla incelenmiştir. 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, finansal gelişim ile ekonomik büyüme 

arasında U-şeklinde bir ilişkinin; finansal gelişim ile gelir eşitsizliği arasında ters U-şeklinde bir 

ilişkinin ve finansal gelişim ile çevresel bozulma arasında ters U-şeklinde bir ilişkinin geçerli 

olduğu görülmüştür. Bu bulgulara dayalı olarak, gelir eşitsizliğinin ve çevresel bozulmanın 

azalmaya başladığı finansal dönüm noktası hesaplanmış ve Türkiye ekonomisinin finansal 

bakımdan söz konusu dönüm noktalarına ulaştığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Dolayısıyla, Türkiye’de 

finans sektörünün sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak düzeylere eriştiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Finansal gelişimin sosyal sürdürülebilirliğe katkıları incelendiğinde, Türkiye’de finansal 

sistemin düşük gelirli kesimlere de fon sağlayabilecek kapasiteye ulaştığı görülmektedir. Bu 

doğrultuda, söz konusu kesimin kendi iş olanaklarını oluşturmalarına katkı sağlamak ve gelir 

eşitsizliğini azaltmak amacıyla finans sektörünün, düşük gelirli kesimlere kredi erişimini dikkatli 

bir biçimde kolaylaştırması gerekmektedir. Buna karşın, bu kesime sağlanan kredilerin, yüksek 

gelirli kesimlere sağlanan kredilere göre daha riskli görünmesi ve muhtemel bir geri ödeme riski 

durumunda ülke ekonomisinin iktisadi ve finansal açıdan olumsuz sonuçlara yol açabilecek olması 

nedeniyle, öncelikle bu kesimin eğitim düzeyi arttırılarak beşeri sermaye birikimlerine katkı 

sağlanmalıdır. Finansal gelişim çevresel sürdürülebilirliğe katkıları değerlendirildiğinde; finans 

sektörünün çevresel bozulmayı azaltmaya yardımcı olacak kapasiteye eriştiği, dolayısıyla finans 

sektörünün çevre dostu teknolojileri benimseyen ve çevresel kaliteyi korumak amacıyla enerji 

tasarrufu sağlayan teknolojileri geliştirmeye çalışa firmalara  için fon tahsisine odaklanması 

gerekmektedir. 
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Öz 

Bu çalışmada döviz kuru ve ithalat fiyatlarının Türkiye'de fiyatlar genel düzeyine olan etkisi 

araştırılmıştır. Analizde açık enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulanmaya başlandığı 2006 

yılından 2017 yılına kadar olan zaman aralığı tercih edilmiş olup, kullanılan veriler üçer aylık 

şeklindedir. Çalışmada, Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı 

uygulanarak, ithal fiyatlarının ve döviz kurunun Türkiye’deki yurtiçi enflasyona geçişkenliğinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), toplam ithalat fiyat endeksi, nominal 

döviz kuru ($/TL) ve gayri safi yurtiçi hasıla değişkenleri kullanılmıştır. Tüketici fiyat endeksi, 

fiyatlar genel düzeyini temsilen kullanılmış olup; diğer değişkenler ise açıklayıcı değişken olarak 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, uzun vadede toplam ithalat fiyat endeksi ve nominal döviz kuru 

($/TL) ve TÜFE üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu kanıtlar niteliktedir.  

Anahtar Kelimeler: Geçişkenlik, Enflasyon, Döviz Kuru, İthal Fiyatları, Türkiye. 

Jel Kodları: E31, F41, F3. 

Abstract 

In this paper, it is investigated that pass-through effects of exchange rate and import price on price 

levels as an indicator of inflation in Turkey. The sample period is the explicit inflation targeting 

regime during 2006-2017. The data is taken quarterly. This research study aims to examine the 

dynamics of exchange rate and prices of goods imported that have impacts on inflation in the 

country by applying ARDL (Autoregressive Distributed Lag bounds testing approach of co-

integration), which is developed by Pesaran etc.(2001). In order to evaluate this interaction, 

consumer price index (CPI), import price index of total, nominal exchange rate ($/TL) and real 

gross domestic product (GDP) are employed. Consumer price index (CPI) is considered as an 

indicator of the price level in the country; on the other hand, other variables are considered as 

explanatory variables. The results suggested that total import price index and nominal exchange 

rate ($/TL) have significant effects on CPI, in the long-run. 

 

Keywords: Pass-through, Inflation, Exchange Rates, Import Prices, Turkey. 

Jel Codes: E31, F41, F3. 
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This study examines the determinants of inflation in Turkey, a developing transitional 

economy. The adverse effects of inflation are well known, and for Turkey, price instability has been 

argued to be a strong factor in stifling economic development. In this frame, Turkey’s experience is 

not unique in terms of price instability. An understanding of the mechanisms by which inflation is 

transmitted through the economy is thus of importance, particularly to developing nations (Kara and 

Oğünç, 2012:10). 

The understanding of the effects of the changes observed in exchange rates or import prices is 

very important for monetary policy implications. Most importantly, for Turkey, cost-push inflation 

is experienced for a very long time, which means that cost-push inflation became a chronic problem 

in Turkey. Cost-push inflation occurs when we experience rising prices due to higher costs of 

production and higher costs of raw materials. 

In this research study, it has been chosen to examine the external dynamics of exchange rate 

and import prices pass-through in Turkey since inflation has become a quite significant issue for the 

country related to the price levels. Since Turkey’s economy is a price-taking open economy, it is 

considered that external factors has a greater impact on inflation, such as import prices and 

exchange rate.  

In literature, the effects of the changes observed in exchange rates or import prices on 

inflation is defined as pass-through. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

Pass-through of exchange rate and import prices to inflation in literature is summarized in 

Table 1. 

Table 1: Literature Review  

Author/s Period/Country Method Results 

MacCarthy 

(2000) 

1976-1998/ 

USA, Japan, 

Germany, France, 

England, 

Belgium, 

Netherlands, 

Sweden and 

Switzerland 

VAR Analysis The analysis results indicated that import prices 

have a rigid pass-through effect. This pass-

through effect is greater in the economies that 

have higher share of imports. 

Leigh and 

Rossi (2002) 

1994-2002/ 

Turkey 

VAR Analysis It is founded that that the effects of exchange rate 

on inflation is for one year, and this effect has 

occurred most in the first four months. 

Rowland 

(2004) 

1983-2002/ 

Colombia 

VAR Analysis Pass-through of import prices on consumer price 

index and producer price index is found to be 

low. 

Kara and 

Öğünç (2005) 

1991-2001 and 

2001-2004/ 

Turkey 

VAR Analysis Analysis results implies that exchange rate pass-

through has decreased after the implementation of 

floating exchange rate regime. 

Gül and 

Ekinci (2006) 

1984:1-2003:12/ 

Turkey 

Johansen 

Cointegration 

Test, Granger 

Based on the results, it can be concluded that 

nominal Exchange rate and inflation are 

cointegrated in the long-run. Also, there is one-
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Causality Test way causality from exchange rate to inflation. 

Kara etc. 

(2007) 

1980-2006/ 

Turkey 

Time-Varying 

Parameter and 

Seemingly 

Unrelated 

Regressions 

Pass-through effect of exchange rate is lower 

compared to period before the floating exchange 

rate regime. Also, it is indicated that there are two 

most important factors that have influence on 

inflation, and these are exchange rate regime and 

inflation targeting strategy. 

Korhonen and 

Wachtel 

(2006) 

1999-2004/ 

Armenia, 

Georgia, 

Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, 

Moldova, Russia 

and Ukraine 

VAR Analysis It is stated that pass-through effect is quite 

remarkable in the countries which have entered to 

capitalist system recently and have higher degree 

of import dependency. 

Sever and 

Mızrak (2007) 

1987:01-2006:06/ 

Turkey 

VAR Analysis The effect of exchange rate changes on inflation 

and interest rates is greater than their lagged 

values and the exchange rate is an exogenous 

variable. 

Peker and 

Görmüş 

(2008) 

1987-2006/ 

Turkey 

VAR Analysis It is concluded that exchange rate changes is an 

important determinant of inflation for the selected 

period of time. 

Yüncüler 

(2011) 

1997-2010/ 

Turkey 

VAR Analysis Pass-through effects of exchange rate and import 

prices reduced during the period of inflation 

targeting strategy. And, it is observed that the 

changes in import prices  are reflected more 

quickly in consumer prices than exchange rate 

changes. 

Arslaner etc. 

(2014) 

1986-2013/ 

Turkey 

VAR Analysis 

and Markov 

Switch Model 

It is founded that pass-through of exchange rate 

occurs rapidly. Financial crisis and the changes in 

openness level of the country have a significant 

effect on this pass-through of exchange rate. 

Korkmaz and 

Bayır (2015) 

2003:01-2014:11/ 

Turkey 

VAR Analysis There is a unidirectional causality from exchange 

rate to producer price index and from consumer 

price index to exchange rate. 

Bozdağlıoğlu 

and Yılmaz 

(2017) 

1994:01-2014:12/ 

Turkey 

VAR Analysis It is stated that increase in nominal exchange rates 

affects inflation fort he selected period of time. 

 

 

3. MODEL, DATA DESCRIPTION and METHODOLOGY 

 

3.1. Model 

The model used in this study is as follows; 

CPIt= α1 + α2 NOMEXCHRATEt + α3IMPORTTOTALt+ α4GDPt + µt                                  (1)                            
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CPI stands for consumer price index, NOMEXCHRATE implies nominal exchange rate 

($/TL), IMPORTTOTAL is total import price index in US dollars, GDP represents real gross 

domestic product. The time period of the analysis involves the first quarter of 2006 and the fourth 

quarter of 2017. 

3.2. Data Description 

In the analysis, the data is applied between 2006 and 2017. CPI and nominal exchange rate data are 

taken from Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). And also, the data of import price 

index of total and real GDP are taken from Turkish Statistical Institute (TurkStat). In addition, the 

period of data is quarterly. 

Table 2 below represents the variables, definition and sources employed in the analysis. 

Tablo 2: The Variables in the Study 

Code Explanation Source 

CPI Consumer Price Index (2003=100) CBRT 

NOMEXCHRATE Nominal Exchange Rate ($/TL) (US 

Dollar in terms of Turkish Liras) 

CBRT 

IMPORTTOTAL Total Import Price Index in US 

Dollars (2010 = 100) 

TurkStat 

GDP Reel Gross Domestic Product TurkStat 

 

4. EMPIRICAL RESULTS 

4.1. Unit Root Test 

In the study, the Augmented Dickey-Fuller (Dickey & Fuller, 1981) unit root test is used to 

determine the order of stationarity of the variables. 

In Table 3, it is demonstrated the results’ of unit root of the variables. 

 

Table 3: Unit Root Test Results 

Variables In levels 1
st 

Difference Decision 

 ADF ADF  

LCPI -3.8337[0.0233] [c+t] - I(0) 

LNOMEXCHRATE -1.7097[0.7312] [c+t] -5.7638[0.0000] [c] I(1) 

LGDP -2.4874[0.3325] [c+t] -4.8192[0.0003] [c] I(1) 

LIMPORTTOTAL -2.1052[0.2437] [c] -4.4751[0.0008] [c] I(1) 

Notes: Expressions in square brackets represent the probability values of the tests performed, while [c] intercept and [c + t] 

represent trend and intercept. 
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The unit root test results stated that consumer price index data is stationary at level. In 

contrast, total import price index, nominal exchange rate and real GDP became stationary at first 

difference. It means that while the dependent variable is I (0), all independent variables are I (1).  

4.2. Cointegration Test 

ARDL bound testing approach reveals whether there exists a long-term relationship between 

variables. Short and long term coefficients can be estimated if t-statistic value is greater than the 

upper critical limit when the boundary test is applied. 

Unrestricted Error Correction Model (UECM) of bound testing approach for the study as 

follows; 

∆CPIt = α0+α1t +∑
m

i=1 α2i ∆CPIt-i+ ∑
m 

i=0 α3i ∆NOMECXHRATEt-i+ ∑
m 

i=0 α4i ∆IMPORTTOTALt-i+ 

∑
m 

i=0 α5i ∆GDPt-i +α6CPIt-1+α7NOMEXCHRATEt-1+α8IMPORTTOTALt-1+µt                              (2)                                                                                                                                        

where t is trend variable, m is lag length. 

In the above equation, , ,    stand for the constant term, the difference operator, and the 

error term, respectively. After the regression equation is estimated, Wald test (F-statistics) is 

employed in order to be able to detect the long-term relationship. 

In the model, the null hypothesis is that there is no co-integration between dependent and 

independent variables (H0: α6 = α7 = α8 = 0); on the contrary, the alternative hypothesis is that there 

is co-integration between them. 

In this study, the lag length is determined as 6 because it provides the smallest value. After 

determining the lag length, by using the boundary test approach, the cointegration relationship 

between the series is investigated.  

The results of the Boundary Test is represented in Table 4. 

Table 4: Results of Bound Test 

k F statistic %5 critical values 

Lower Bound Upper Bound 

3 5.60 3.23     4.35 

 

The critical values are obtained from the Table CI(V) of Pesaran et al. (2001), and k indicates 

the number of independent variables in the equation of Unrestricted Error Correction Model 

(UECM). Since the value of F statistic is greater than the upper critical value according to the 

boundary test results, there is a long-run relationship between the variables. As the existence of the 

interaction in the long-run is detected, ARDL model for the data series can be constructed. 

4.3. ARDL Model 

The ARDL model for analysing the long-term relationship between the variables in the model 

as follows;  

CPIt = α0 +α1 t +∑
m 

I=1 α2i CPIt-i +∑
n

i=0 α3i NOMEXCHRATEt-i + ∑
l
i=0 α4i GDPt-i + ∑

p
i=0 α5i 

IMPORTTOTALt-i +µt                                                                                                                                                                                                                               

(3) 

The following table represents ARDL model and the diagnostic tests. 
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Table 5: ARDL (5,1,3,6) Estimation Results 

Variables Coefficients t-statistics p-values 

LCPI(-1) 0.442198 2.611865 0.0156 

LCPI(-2) 0.037769 0.241033 0.8117 

LCPI(-3) 0.142244 0.870062 0.3933 

LCPI(-4) 0.493646 2.843294 0.0092 

LCPI(-5) -0.292703 -1.747085 0.0940 

LNOMECXHRATE 0.053414 1.330769 0.1963 

LNOMEXCHRATE(-1) 0.090328 2.232805 0.0356 

LGDP -0.086401 -1.010337 0.3228 

LGDP(-1) 0.112478 1.044126 0.3073 

LGDP(-2) -0.142784 -1.345969 0.1914 

LGDP(-3) 0.144009 1.626541 0.1175 

LIMPORTTOTAL 0.130222 2.137661 0.0434 

LIMPORTTOTAL(-1) 0.006410 0.070205 0.9446 

LIMPORTTOTAL(-2) 0.024756 0.298951 0.7677 

LIMPOTTOTAL(-3) -0.62947 
 

-0.773455 0.4471 

LIMPOTTOTAL(-4) 0.024550 0.297403 0.7688 

LIMPOTTOTAL(-5) -0.148401 -1.940972 0.0646 

LIMPORTTOTAL(-6) 0.150469 3.264865 0.0034 

C 0.174563 1.178215 0.2508 

                                                  Diagnostic Test Results 

R
2 

 

0.999 

Adjusted R
2
 0.998 

X
2
 BG

 
1.2655 [0.1045] 

X
2
 NOM 2.6551 [0.2651] 

X
2
 RAMSEY 0.5921 [0.4498] 
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X
2
 BG, X

2
 NOM and X

2
 RAMSEY are statistics of autocorrelation, normality and model construction error, 

respectively. 

 

Based on the diagnostic test analysis, it is determined that there is no auto-correlation problem 

in the series of variables, the series are normally distributed, and the selected model is suitable. 

 

4.3.1. Long-term Relationship 

The long-term coefficients calculated by the estimation results of ARDL (5,1,3,6) model is 

represented in Table 6 below. 

Table 6: Long-run Coefficients 

Variables Coefficients t- statistics p-values 

    

LNOMEXCHRATE 0.812810 5.391705 0.0000 

LGDP 0.154384 0.751203 0.4601 

LIMPORTTOTAL 0.707163 3.809424 0.0009 

C 0.987091 1.343546 0.1922 

    

The analysis results for the long-term indicates that there is a statistically and economically 

significant relationship among nominal exchange rate, total import price index and inflation. The 

coefficients of nominal exchange rate and total import price index variables are significant and 

positive. Therefore, nominal exchange rate and total import prices have a remarkable effect on 

inflation in the long run. It means that an increase in nominal exchange rate and import prices 

results in an increase in inflation. 

4.3.2. Short-run Relationship 

In order to examine the short-run relationship between the variables, the Error Correction 

Model based on the ARDL approach is set up as follows; 

∆CPIt = α0 + α1t + α2 ECt-1 +∑
m

i=1 α3i ∆CPIt-I + ∑
m 

i=0 α4i ∆NOMEXCHRATEt-i + ∑
m 

i=0 α5i 

∆IMPORTTOTALt-i+ ∑
m 

i=0 α6i ∆GDPt-i + µt                                                                                   (4) 

where ECt-1 refers to the one period lag value of error terms’ series that obtained from the 

long-run relationship. The coefficient of this variable indicates how much of the short-term 

imbalance will be corrected in the long run. 

Table 7: Error Correction Model Results Based on ARDL (5,1,3,6)  

Variables Coefficients t-statistics p-values 

D(LCPI(-1)) -0.380956 -2.228530 0.0359 

D(LCPI(-2)) -0.343187 -1.957888 0.0625 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

142 

 

D(LCPI(-3)) -0.200943 -1.110631 0.2782 

D(LCPI(-4)) 0.292703 1.747085 0.0940 

D(LNOMEXCHRATE) 0.053414 1.330769 0.1963 

D(LGDP) -0.086401 -1.010337 0.3228 

D(LGDP(-1)) 0.142784 1.345969 0.1914 

D(LGDP(-2)) -0.144009 -1.626541 0.1175 

D(LIMPORTTOTAL) 0.130222 2.137661 0.0434 

D(LIMPORTTOTAL(-1)) -0.024756 -0.298951 0.7677 

D(LIMPOTTOTAL(-2)) 0.062947 0.773455 0.4471 

D(LIMPORTTOTAL(-3)) -0.024550 -0.297403 0.7688 

D(LIMPORTTOTAL(-4)) 0.148401 
 

1.940972 0.0646 

D(LIMPORTTOTAL(-5)) -0.150469 -3.264865 0.0034 

ECT(-1) -0.176846 -3.099600 0.0051 

 

Analysis results indicated that there is no statistically significant relationship between 

nominal exchange rate and inflation in the short term.  

In addition, the relation between import prices and inflation is several accordingly different 

lagged values. In other words, for the current period this relation is positive whereas for the fifth 

lagged period this relation is found unexpectedly negative. 

Error correction coefficient is determined as -0.17. The coefficient is negative and statistically 

significant as it is expected. In the short-term, 17% of the deviations is corrected for the next term, 

and the system comes to the equilibrium. 

4.3.3. CUSUM Tests 

In addition to the analysis performed, the stability of long term coefficients is examined for 

structural change by using the Cumulative Sum (CUSUM) tests, which is a general test developed 

by Brown, Durbin and Evans (1975). 

Figure 1: Plot of CUSUM tests for the parameters stability of the equation 
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The figure implies the CUSUM test statistics’ plot that takes place in the critical bounds of 5% 

significance level. It is concluded that the parameters predicted by the model are stable for the data 

series employed. 

 

 

5. CONCLUSION 

In a nutshell, this paper investigated the association between exchange rate and import prices 

that have impacts on inflation in Turkey for the period of 2006-2017. Pesaran et al. (2001) ARDL 

boundary test and long term cointegration coefficients estimation are employed for the empirical 

analysis. And, quarterly data is employed.  

Analysis results indicated that nominal exchange rate has a positive effect on inflation in long 

term. However, there is no statistically significant relationship between nominal exchange rate and 

inflation in the short term. 

Furthermore, an increase in the total import price index leads inflation in Turkey to increase 

in the long term.  However, in the short run, the relation between import prices and inflation is 

several accordingly different lagged values. In other words, for the current period this relation is 

positive whereas for the fifth lagged period this relation is found unexpectedly negative. 

The coordination of monetary and fiscal policy is quite significant to struggle against high 

inflation in Turkey. The monetary and fiscal policies applied in the country need to support each 

other; in contrast, it is not possible to obtain the successful results while struggling against inflation 

if the policies that do not support each other are implemented. 

Another important point for price stability is the central bank’s reliability in the country. If the 

central bank in the country is able to manage expectations well in the market, it will be able to 

struggle inflation more effectively as well. Hence, the central bank's policy independence should be 

strengthened to enhance its credibility. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı,  iktisat öğrencilerinin reklama bakışını ortaya koymaktır.  Bilindiği gibi 

reklam; bir mal ve/veya hizmeti geniş tüketici kitlesine tanıtmak, beğendirmek ve böylece o mal 

ve/veya hizmetin daha çok talep edilmesini, satın alınmasını veya satılmasını sağlamak için söz, 

yazı ve benzeri araçlarla yapılan her türlü tanıtma çabası olarak tanımlanabilir. Bu araştırmanın ana 

kütlesini, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencileri 

oluşturmaktadır. %90 güven aralığı ve %5 hata payı ile örnek kütle belirlenmiş ve 80 öğrenci ile 5 

sorudan oluşan anket yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılmıştır. Öğrencilerin %87.50’is reklamın 

bir ürüne olan talebi etkilediğini ve reklamdan etkilendiklerini belirtmiştir. Yine öğrencilerin 

%62,50’si reklamın amacının satışı arttırmak, %37,50’si ürünü tanıtmak ve %12,50’si ise her ikisi 

şeklinde cevap vermiştir. Bu sonuçlara göre reklamın tüketiciler üzerine etkili olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin %87,5’i reklamların üretim artışına ve sürdürülebilir 

kalkınmaya katkı sağladığı görüşündedir.   

Anahtar Kelimeler: Reklam, Sürdürülebilir kalkınma, İktisat öğrencileri 

 

Abstract  

The aim of this study is to reveal the vision of economics students to advertising. As it is known, 

advertising can be defined as any kind of promotional effort made with words, letters and similar 

means to promote and apprehend a goods and / or service to a large consumer mass and thus to 

demand, purchase or sell more of such goods and / or services. The main mass of this research is the 

students of the Department of Economics of the Faculty of Economics and Administrative Sciences 

of Kilis 7 December University. 90% confidence interval and 5% error margin were determined and 

a questionnaire consisting of 80 students and 5 questions was made by face to face interview 

method. 87.50% of the students stated that the advertisement affected the demand for a product and 

they were influenced by advertisement. Again 62.50% of the students answered that the aim of 

advertising was to increase sales, 37.50% to advertise product and 12.50% to both. According to 

these results, it is seen that advertising is effective on consumers. In addition, 87.5% of the pupils 

believe that advertising contributes to increased production and sustainable development. 

Keywords: Advertising, Sustainable development, Economics students. 
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1.GİRİŞ 

Reklam; bir mal ve/veya hizmeti geniş tüketici kitlesine tanıtmak, beğendirmek ve böylece 

o mal ve/veya hizmetin daha çok talep edilmesini, satın alınmasını veya satılmasını sağlamak için 

söz, yazı ve benzeri araçlarla yapılan her türlü tanıtma çabası olarak tanımlanabilir.  

Reklam herhangi bir malın, hizmetin, markanın, kurum ya da fikrin kitlelere tanıtılması ve 

iletilmesi amacıyla satış mesajlarının bir bedel karşılığında ve reklam verenin kimliği belirlenecek 

şekilde, yüz yüze satışın dışında, değişik kitle iletişim araçlarında yayınlanması faaliyetleridir 

(Çakır, 2004:10; Gürgen 1990: 3).  

Reklâm fikri ve anlayışı insanlar arasında alışverişin başlamasıyla beraber doğmuştur. 

Bununla birlikte kitle iletişim araçları ile reklamcılığın tarihsel gelişimi arasında da yakın bir ilişki 

başlamıştır. M.Ö. 3000'li yıllar, reklamcılığın başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Reklâm, ticari 

faaliyetler ile gündeme gelmiş ve gerek teknoloji gerekse sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda 

yaşanan değişimlere paralel bir gelişme çizgisi izlemiş gibi görünmektedir. Özellikle de kapitalizmin 

doğuşu ve değişen dinamikler doğrultusunda, özü aynı kalmakla birlikte işlevinin çeşitlendiği, 

stratejilerinin farklılaştığı ve sosyal bir güç olarak etkinliğinin arttığı belirtilmektedir. Ancak 

bugünkü reklamcılığa kişilik kazandıracak süreç, 1450 yılında Gutenberg’in matbaayı icadıyla 

başlamıştır. Matbaanın bulunuşundan 30 yıl sonra İngiltere’de bir matbaacı bastığı kitapların 

pazarlanması sorunuyla karşılaşınca, 1480 de ilk duvar afişi Londra'da bir kilise kapısına asıldı, 

William Caxlon'un rahipler için hazırladığı "The Pyes of Salisbury Use" adlı kitabının ilanı idi bu. 

Bu uygulama, reklamcılık tarihinin ilk basılı reklâm örneği olarak kabul edilir. Sonraki yıllarda diğer 

Avrupa ülkelerinde de yayınlanmaya başlayan gazeteler birer reklâm alanı olarak gelişmeye başlar. 

Başlangıcının çok eskilere dayanmasına karşın Modern reklamcılık diye adlandırdığımız, günümüz 

teknolojik araçları aracılığıyla yapılan reklamcılık ise matbaanın icadı ile daha da kolaylaşmış ve 

matbaanın etkisiyle ucuzlayan dergi ve gazetelerin artmasıyla önemi daha da artmıştır. Bunun yanı 

sıra 1920’lerde radyonun, 1950’lerde Televizyonun kullanılmaya başlaması da reklâmının öneminin 

artmasında önemli bir etkene sahiptir (Yazar, 2012:4-5). 

Bu çalışmada reklamın önemi, amaçları, özellikleri ve etkileri teorik olarak verilmiştir. 

Öğrencilerin reklama bakışları ise, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü öğrencileri ile 

yapılan anket sonucuna göre ortaya konulmuştur. 

 

2. REKLAMIN ÖNEMİ, AMAÇLARI,  ÖZELLİKLERİ VE ETKİLERİ  

2.1.Reklamın Önemi 

Reklamın ticaret ve iş hayatında oynadığı role ilişkin farklı görüşler vardır. Reklam, reklamı 

değerli kaynakların israfı olarak görenlerle ticaret ve iş hayatı için vazgeçilmez olarak örenler 

arasında, tartışma konusu olmaktadır. Her zaman olduğu gibi gerçek, bu iki nokta arasında bir 

yerdedir. Reklamın, ticaret ve iş hayatında oynadığı role ilişkin olumlu görüşlerin bazıları şunlardır 

(MEB, 2012; www.megep.meb.gov.tr, 2018): 

 Reklam bilgi dağıtımında önemli rol oynar,  

 Reklam, tüketicilerde satın alma isteği uyandırır,  

 Reklam, yeni ürünlerin geliştirilmesini teşvik eder,  

 Reklam, satışların arttırılmasına katkıda bulunur ve rekabet sağlar, 

 Bir sektör olarak reklamcılık büyük işgücü pazarıdır. 

2.2.Reklamın Amaçları 

Reklamın genel amacı; hedef tüketicilere bir ürün veya bir hizmeti duyurmak, ürüne, 

markaya, işletmeye karşı tüketicilerde olumlu bir eğilim oluşturmayı sağlamaktır. Diğer bir deyişle 
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reklam, doğrudan satış ya da kar sağlamayı kolaylaştırmaya yönelik iletişim kurmaktır. Buna göre 

reklam; hedef tüketiciyi, reklamı yapılan ürünün ya da hizmete ilişkin farkında olmamaktan 

olmaya, reklam mesajını anlamaya, önerilen satış vaadini kabul ile satın alma arzusu yaratarak 

hedef tüketicileri satın alma davranışına yöneltmeyi amaçlar. Reklamın beklenen, gerçekleşmesi 

istenen ana amacı; üreticinin pazara sunduğu ürünün satılmasını sağlamak ya da satışı devam eden 

bir ürünün pazar tarafından var olan talebini artırmaktır. Reklamın satış amacı kısa vadede ve uzun 

vadede olmak üzere iki biçimde görülür. Kısa vadede reklam, tüketicileri motive ederek kısa bir 

zaman dilimi içinde o mal yada hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır. Uzun vadede ise firmalar 

reklam sayesinde ürettikleri mal yada hizmetleri tanıtarak, tüketiciye getireceği yararları göstererek 

o mal ve hizmete karşı talep yaratmayı amaçlar. Reklamın, ister uzun vadede isterse kısa vadede 

satış amacını taşısın şu ortak amaçları içerir (Stauh, 2009): 

 Tüketiciyi ya da aracıya bilgi vermek, 

 Ürün ya da hizmeti hatırlatmak ve satışa ikna etmek,  

 Mal ya da hizmetin satışını sağlamak,  

 Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak,  

 Mal ya da hizmete karşı talebi artırmak,  

 Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek. 

 İşletmenin saygınlığını sağlamak,  

 Kişisel satış programın desteklemek,  

 Dağıtım kanallarıyla ilişkileri geliştirmek, 

 Sektördeki genel talebi artırmak,  

 Malı denemeye ikna etmek,  

 Malın kullanımını yoğunlaştırmak,  

 Malın tercihini devam ettirmek, 

 İmajı doğrulamak ya da değiştirmek,  

 Alışkanlıkları değiştirmek, 

 İyi hizmeti vurgulamak, 

 Tüketiciyi eğitmek, 

 Önyargı, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek, 

 Piyasaya egemen olmak ve monopol yapıya geçmek,  

 İşletmenin prestijini artırmak.  

2.3.Reklamın Özellikleri 

İşletmeler açısından reklam; üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtılması, 

duyurulması, pazarda yer alan aynı tür mal ve hizmetlerin çokluğu karşısında tüketicinin, işletmenin 

ürettiği mal veya hizmeti tercih etmesi için ikna edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir faaliyettir. 

Tüketicinin beğenisine sunulan ürüne olan ihtiyacın ve talebin sürekliliğinin sağlanmasında 

reklamın büyük katkısı vardır. Tüketici açısından ise pazarda tüketicinin ihtiyaçlarına cevap veren 

birçok ürün arasından kendi yararına en uygun ve doğru seçim yapmasına yarayan bir araçtır. 

Çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve hizmetleri nereden, nasıl, ne fiyatla sağlayabileceğini, 

ne şekilde kullanacağını tanımlayan, günümüz yaşam biçiminde zaman açısından tüketiciye 

yardımcı olan bir yapıdadır. Reklamın özellikleri aşağıda verilmiştir (www.megep.meb.gov.tr, 

2018): 

 Reklam bir bedel karşılığında yapılır. 

 Reklam yapan kaynak (kişi veya işletme) bellidir. 

 Reklam kitle iletişim araçları yoluyla gerçekleştirilir. 

 Reklamda ürün, hizmet veya düşünceler hakkında bilgi verilir. 

 Reklamda tüketici, bilgi verilen ürünü satın alması için ikna edilmeye çalışılır  
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2.4.Reklamın Etkileri 

 Reklamın etkilerini iki başlık altında incelemek mümkündür. Bunlardan biri olumlu etkiler, 

diğeri ise olumsuz etkilerdir. Genelde reklamın etkileri olumlu etkiler şeklinde algılanmaktadır. 

Oysa reklamın olumsuz etkileri de söz konusudur. 

2.4.1. Reklamın Olumlu Etkileri 

 İnsanların ürünleri daha yakından tanımalarını sağlıyor. 

 Televizyon reklamlarının fiyatları çok yüksek olması büyük ve önemli firmalar tarafından 

sağlandığı düşüncesi yaratıyor. 

 İnsanların piyasa araştırması yapmadan önce ürünleri tanıyorlar. 

 Yeni çıkan ürünler hakkında bilgi sahibi olarak daha bilinçli tüketici olunabilir. 

 İnsanlara bilgi verici kamu spotu reklamları sayesinde öğrenimleri gelişir 

(http://www.denkbilgi.com,2015). 

2.4.2. Reklamın Olumsuz Etkileri 

 Reklam insanlara gereksinim duymadıkları hizmetleri satın aldırır. 

 Reklam insanların beynini yıkar.  

 Reklam mallarının ve hizmetlerin tüketiciye maliyetinin artmasına yol açar.  

 Reklam, basın ve yayın araçları üzerinde, reklam yaptıranların egemen olmalarına, baskı 

altında tutmalarına yol açar. 

 Reklam ekonomide temerküze yol açar, tekelleşmeyi kolaylaştırır.  

 Reklam kültür ve sanatı yozlaştırır (Elden, Ulukök, 2006:3). 

 

3. MATERYAL VE METOT 

3.1.Materyal 

Bu çalışmanın birincil verilerini, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi İktisat Bölümü öğrencileri ile yapılan anket sonucu elde edilen veriler oluşturmaktadır. 

İkincil veriler ise, konu ile ilgili yazılan makale, kitap, bildiri vb. diğer çalışmalardan elde 

edilmiştir.  

3.2. Yöntem 

Araştırmanın ana kütlesini, 2017-2018 Eğitim – Öğretim yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde 1. Öğretim ve 2. Öğretimde öğrenim gören 

417 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin tamamı ile yüz yüze anket yapmak mümkün 

olmadığından, %90 güven aralığı ve %5 hata payı ile örnek kütle belirlenmiş ve öğrenci listesinden 

belirlenen 80 öğrenci ile yüz yüze görüşme yöntemi anket ile yapılmıştır. 

Örneklem hacmi aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır (Weiers, 2008:300): 

 

 

p: Ana kütlede gözlenen X’in oranı 

q: (1-p) değeri 

N: Ana kütle hacmi 

http://www.denkbilgi.com,2015/
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n: Örneklem hacmi 

: α=0.05 için 1.96. 

d: kabul edilebilir hata oranı 

Yukarıdaki formülde, p ve q değerleri genel olarak bilinmemektedir. Bu nedenle ana kütleyi 

en iyi temsil edecek örneklem seçimi için başarı oranı (ana kütlede gözlenen X olayının oranı) 

p=0,5 olarak kabul edilir. Ana kütlenin 417 öğrenci ve %95 güven seviyesinde, %10 kabul 

edilebilir hata oranı ile formüle göre 79 adet denek ile anket yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada 80 denekle (öğrenci) anket yapılmıştır. Anketlerle elde edilen veriler yüzde (%) 

değerlendirme yöntemi ile değerlendirilmiş ve tablolar halinde verilmiştir. 

 

4.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma kapsamında anket yapılan İktisat Bölümü öğrencilerinin %60’ı  I. Öğretim, %40’ı 

ise II. Öğretim programına devam etmektedir  (Tabl0 1). Yine, örneklemin %48,75’i erkek, 

%51,25’i ise kız öğrenciden oluşmaktadır (Tablo 2).  

Tablo 1. Öğrencilerin Öğretim Programına Göre Dağılımı 

ÖRNEKLEM 
I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM 

TOPLAM 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 48 60,00 32 40,00 80 100,00 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

ÖRNEKLEM ERKEK ÖĞRENCİ KIZ ÖĞRENCİ TOPLAM 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 39 48,75 41 51,25 80 100,0

0 

 

 “Reklam bir ürüne olan talebi etkiler mi?” sorusuna ankete katılan öğrencilerin %87,50’si 

“evet” etkiler, %12,50’si ise “hayır” etkilemez şeklinde cevap vermişlerdir (Tablo 3). Bu sonuca 

göre reklamın mal ve hizmetlere olan talebi önemli ölçüde etkilediği söylenebilir. 

Tablo 3. Reklam Bir Ürüne Olan Talebi Etkileme Durumu 

SORU EVET HAYIR TOPLAM 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Reklam bir ürüne olan talebi etkiler mi? 70 87,50 10 12,50 80 100,00 
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“Reklam sizi etkiler mi?” sorusuna öğrenciler “Reklam bir ürüne olan talebi etkiler mi?” 

sorusuna verdikleri cevabın aynısını vermişlerdir. Yani öğrencilerin %87,50’si “evet” etkiler, 

%12,50’si ise “hayır” etkilemez şeklinde cevap vermişlerdir (Tablo 4). 

Tablo 4. Reklamın Öğrencileri Etkileme Durumu 

SORU EVET HAYIR TOPLAM 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Reklam sizi etkiler mi? 70 87,50 10 12,50 80 100,00 

 

Ankete katılan öğrencilerin %81,25’i “reklamın kendilerine bir kolaylık sağladığını, 

%18,75’i ise sağlamadığını belirtmektedirler (Tablo 5).  

 

Tablo 5. Reklamın Kolaylık Sağlama Durumu 

SORU EVET HAYIR TOPLAM 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Reklam size herhangi bir kolaylık sağlıyor 

mu? 

65 81,25 15 18,75 80 100,0 

 

Öğrencilerin %47,50’si reklamları görsel medyadan, %37,50’si sosyal medyadan, %15,00’i 

ise yazılı basından görmektedir (Tablo 6).   

 

Tablo 6. Reklamların Görüldüğü Yerler 

SORU Görsel 

Medya (TV) 

Sosyal Medya 

(İnternet vd.) 

Yazılı Basın 

(Gazete, Dergi 

vd.) 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Reklamları daha çok 

nerede görüyorsunuz? 

38 47,50 30 37,50 12 15,00 80 100,00 

 

 Tablo 7’de öğrencilerin “Sizce reklamın amacı nedir” sorusuna verdiği cevaplar 

görülmektedir. Buna göre, öğrencilerin %37,50’si reklamın amacının “ürünü tanıtmak” olduğunu, 

%62,50’si “satışı arttırmak olduğunu, %12,50’si ise hem “ürünü tanıtmak” hem de “satışı 

arttırmak” olduğunu belirtmişlerdir. 

Tablo 7. Öğrencilere Göre Reklamın Amacı 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

151 

 

SORU Ürünü 

Tanıtmak 

Satışı 

Arttırmak  

Her İkisi Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Sizce reklamın amacı 

nedir? 

30 37,50 50 62,50 10 12,5

0 

80 100,0

0 

 

Öğrencilerin %87,5’i reklamların üretim artışına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı 

sağladığı, %12,5’i ise katkı sağlamadığı görüşündedir  (Tablo 8).   

 

Tablo 8. Reklamların Üretim Artışına ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi  

SORU EVET HAYIR TOPLAM 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Reklamlar sizce üretim artışına ve 

sürdürülebilir kalkınmaya etki yapıyor mu? 

70 87,5 10 12,5 80 100,0 

 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. Sonuç 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencileri ile 

yapılan anket sonuçlarından elde edilen sonuçlar, önemli ölçüde reklamın bir ürüne olan talebi 

etkilediğini ve öğrencilerin de reklamlardan etkilendiklerini, reklamın tüketicilere kolaylık sağladığı 

ortaya çıkmaktadır.  

Öğrenciler reklamı daha çok görsel medya ve sosyal medya aracılığı ile görmektedir. Öte 

yandan, bu öğrencilerin çoğu reklamın “satışı arttırmak” amacı ile yapıldığını, önemli bir kısmı ise 

“ürünü tanıtmak” amacı ile reklam yapıldığı görüşündedirler. Öğrencilerin %87,5 gibi büyük bir 

çoğunluğu da “reklamların üretim artışına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağladığı” 

görüşündedirler.  

5.2.Öneriler 

Genel olarak reklamın amacı; hedef tüketicilere bir ürün veya bir hizmeti tanıtmak, ürüne, 

markaya, işletmeye karşı tüketicileri yönlendirmektir.  Başka bir ifade ile reklam, doğrudan satış ya 

da kar sağlamayı kolaylaştırmaya yönelik çabalardır. İşletmeler verdikleri reklamlardan en etkin 

şekilde fayda sağlayabilmek için; 

 Hedef kitleyi iyi belirlemeli, 

 Doğru yerde ve doğru zamanda reklam vermeli, 

 Reklamlarda ürünün veya hizmetin tanıtımını yapmalı, 

 Hedef kitlenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı göz önünde bulundurulmalı,  

 Asla yanıltıcı reklam vermemelidir. 
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Reklamlar, bir yandan tüketimi arttırırken, diğer yandan yatırımı, istihdamı ve üretimi 

arttırmaktadır. Başka bir ifade ile reklamlar yatırım, istihdam ve üretimi sürekli canlı tutarak, bir 

ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlamaktadır. 

 

KAYNAKLAR 

Çakır, V.,  2004. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL tezi.  

Elden, M.,  Ulukök, Ö., 2006. http://globalmediatr.emu.edu.tr/guz 2006/Hakemli Yazılar.  

Gürgen, H. 1990. Reklamcılık ve Metin Yazarlığı, AÖF Yayınları, Eskişehir.  

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Reklam%C4%B1n%20Etkileri.pdf, 

26.01.2018. 

http://www.denkbilgi.com/televizyondaki-reklamlarin-olumlu-ve-olumsuz-yonleri.html, 2015. 

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 2012. , Reklamın Etkileri, Aile ve Tüketici Hizmetleri,  Ankara. 

Stauh, N., 2009. https://www.xing.com/communities/posts/reklamin-amaci-nedir. 

Weiers, Ronald, 2008. Introduction to Business Statistics, 7th. South Western Cenage Learning, 

Yazar, S., 2012. Reklam ve Reklam Metinleri Çevirisi Üzerine, İnternet Kitabı, 

(https://www.academia.edu). 

  

http://globalmediatr.emu.edu.tr/guz
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Reklam%C4%B1n%20Etkileri.pdf
http://www.denkbilgi.com/televizyondaki-reklamlarin-olumlu-ve-olumsuz-yonleri.html


1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

153 

 

 

 

İŞLETMELERİN PERSONEL ALIM VE MUHASEBE DENETİM 

POLİTİKALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA            (GAZİANTEP ÖRNEĞİ) 

*** 

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONNEL RECRUITMENT 

AND ACCOUNTING AUDIT POLICIES OF ENTERPRISES 
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Öz 

Bu çalışmada Gaziantep ilindeki işletmelerin personel işe alım politikalarını ve muhasebe denetimi 

uygulanma sıklığını belirlemek amacıyla anket formu uygulanmıştır. Uygulanan anket formundaki 

sonuçlar istatiksel olarak SPSS programı ile incelenmiş ve personel istihdam politikalarıyla 

muhasebe denetim politikaları arasındaki korelasyon saptanmıştır. Elde edilen sonuçlarda ise 

Gaziantep ilindeki işletmelerin denetim faaliyetlerine gerekli önemi gösterilmediği gibi personel 

alımında da büyük oranda objektif kriterlere sahip olmadığı görülmüştür. Personel alımında adayın 

bilgi ve becerisinin değerlendirilmesinden ziyade referans ile işe alım politikalarının benimsendiği 

gözlenmiştir. Referans ile işe alım politikasının benimsendiği işletmelerin aynı zamanda muhasebe 

denetim faaliyetlerini de önemsemedikleri görülmüştür. Daha kurumsal kriterlere sahip olan 

işletmelerin ise muhasebe denetim faaliyetlerini daha çok önemsediği görülmüştür. Bu açıdan 

muhasebe denetimi ve objektif personel seçimi arasında pozitif korelasyonun varlığı istatistiksel 

olarak ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Denetim, Personel Alımı 

Jel Kodları: M42, M49 

Abstract 

In this study, a questionnaire was applied to companies in Gaziantep to determine the relationship 

between recruitment policies of the enterprises and their frequency of applying accounting audit. 

The results of the questionnaire were analysed statistically with SPSS software and were used to 

find out the correlations between personnel recruitment policies and accounting audit policies. In 

the results obtained, it is seen that the enterprises in the province of Gaziantep do not carry out 

necessary precautions for the inspection activities and they do not have objective criteria for their 

personnel recruitment. It has also been observed that recruitment policies have been emphasized on 

the importance of reference to the evaluation of the candidate's knowledge and skill at the 

personnel recruitment. The reference and recruitment policies also seem to neglect accounting 
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audit activities at the same time. Businesses with more institutional criteria are more concerned 

with accounting audit activities. In addition, a positive correlation between accounting audit and 

objective staff selection was found. 

Keywords: Accounting, Auditing, Personnel Recruitment 

Jel Codes: M42, M49 

 

1. GİRİŞ  

     Denetimin kelime anlamı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından; bir görevin yolunda yürütülüp 

yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakış, teftiş, murakabe, kontrol olarak 

belirtilmektedir (Web 1). Denetlemenin hukuksal alandaki karşılığı ise “ hem devlet daireleri ve 

teşkilatlarının ve hem de özel hukuk hükümleri baz alınarak kurulan şirketlerin kamu menfaatleri 

noktasından kanun, nizamname ve statüleri hükümlerine uygun olarak çalışıp çalışmama 

durumlarının incelenmesidir edilmesidir (Ramamoorti, 2003). 

    Genel manada denetim; iktisadi faaliyet ve olayları kapsayan iddiaların, önceden belirlenmiş 

kriterlere uygunluğunu belirlemek ve sonuçları ilgililere iletmek maksadıyla tarafsız bir şekilde 

kanıt toplayarak, bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreç şeklinde tanımlanabilir (Kaval, 2005). 

Bu tanım kapsamında oluşan ve dikkat çeken özellikler aşağıda sıralanmıştır (Erdoğan vd., 2012:4). 

 

 Denetim ekonomik birimi ya da dönemi kapsayan bilgilere uygulanır. 

 Denetimde işletme tarafından sunulan doğruluğu iddia edilen bilgiler, denetçi tarafından 

doğru kabul edilen ve önceden belirlenmiş kriterler ile kıyaslanır. 

 Bu kıyaslamanın yapılabilmesi için yeterli sayıda ve kalitede bilgi toplanır. 

 Denetim uzman ve bağımsız olarak kabul gören kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilir. 

 Denetim süreci sonucunda denetim ile ilgili bir rapor düzenlenir. 

 

2. İÇ DENETİM 

   Küreselleşme ile birlikte bazı riskler ortaya çıkmıştır. İşletmeler bu riskleri minimuma indirmek 

zorunda kalmıştır. Oluşan bu durum, düzenlenen mali tablolardaki denetlemeleri kapsayan dış 

denetimin yanı sıra, ortaya çıkabilecek riskleri engellemek veya azaltmak amacıyla bir denetim 

anlayışını zorunlu kılmıştır. Örgüt faaliyetlerinin aksine finansal tabloların üzerine odaklanan dış 

denetimin işletmeyi ortaya çıkabilecek risklerden korunması beklenmemektedir. Bu sebeple 

standartlar kapsamında ve sistemli olarak işleyen bir iç denetim biriminin veya birimlerinin 

kurulması zorunlu bir hal almıştır (Aslan, 2010: 65). 

   Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün yaptığı tanımlamaya göre iç denetim; “Bir kurumun 

faaliyetlerinde gelişim sağlamak ve onların değerlerini arttırmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir 

güvence ve danışmanlık uygulamasıdır. İç denetimin amacı firmanın risk yönetim, kontrol ve 

yönetişim aşamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla sistemli ve 

disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.” şeklinde 

tanımlanmıştır (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2008: 7). 

    İç denetimin bir diğer tanımı ise firmaya hizmet sağlamak maksadıyla kuruluşun uygulamalarını 

inceleyerek değerlendirmek amacıyla firmanın bünyesinde oluşturulan bağımsız bir değerlendirme 

işlemidir (Özeren, 2000: 1). İç denetimde de dış denetime benzer şekilde bir denetim planlaması, 

toplanan verilerin değerlendirilme ve gözden geçirilmesi, denetim sonucunda elde edilen bilgilerin 

yönetim kademesine raporlanması ve izlenmesi gibi sistematik bir yol izlenmektedir (Ulutaş, 2007: 
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30) İç denetimin kapsamı firmanın muhasebe, hukuk ve performans açısından daha önce belirlenen 

kriterlere yönelik oldukça geniş bir değerlendirilme ağını içermektedir (Önder, 2008: 18). 

  İç denetim örgüt bünyesinde bağımsız olarak yapılan bir değerlendirme olmasının yanı sıra iç 

kontrol sisteminin etkinliğini ölçmek amacıyla da yönetime yardım eder. Bu hizmeti sağlarken iç 

denetim aşağıdaki uygulamaları yapmalıdır (Yörüker, 2004: 9): 

 İç kontrol sistemini analiz ederek bir denetleme programı oluşturur. 

 Belirlenen hedeflere maliyeti en düşük ve verimli olacak şekilde ulaşabilmek için kontrolleri 

belirleyerek değerlendirir. 

 Elde edilen bulguları ve bulgular sonucunda ortaya çıkan sonuçları raporlayarak 

gerektiğinde 

 tavsiyelerde bulunur. 

 İncelemeyi içeren sistemlerdeki kontrollerin güvenilirliği hakkında görüş bildirir. 

 Örgüt içerisindeki iç kontrol sisteminin tamamını değerlendirerek bir güvence verir. 

 

3. BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM 

   Mali ve ticari faaliyetler sonucunda firmaya giren ve çıkan ya da firmada oluşan değer 

hareketlerinin form ya da belgelere yansıtılmasının doğruluğu, bu verilerin muhasebe tarafından 

tutulan kayıtlara doğru olarak geçirilip geçirilmeme durumu, kar ya da zararın hesabının doğru 

yapılıp yapılmama durumu, mali tabloların firmanın mevcut hesap dönemine ve ileriye yönelik 

yapısını doğru olarak yansıtıp yansıtmama durumunun kontrolünün sağlanmasına bağımsız dış 

denetim denmektedir (Demirkan, 1998:12). 

    Başka bir tanım ise denetim, iktisadi uygulamalar ve olaylar ile ilgili iddiaların, önceden 

belirlenen kriterlerle uygunluk durumlarını araştırmak ve sonuçlarını ilgili kişilere bildirmek için 

tarafsız bir şekilde veri toplayan ve bu verileri değerlendiren sistematik bir süreçtir (Ünal, 

2007:2). Bu tanıma göre denetim ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar ortaya çıkmaktadır: 

 Bağımsız dış denetim faaliyeti sistematik bir süreçtir. 

 Süreç verilerin eldesi ve değerleme aşamalarını içermektedir, 

 Bağımsız dış denetim faaliyetinin sonuçlanmasıyla elde edilen sonuçlar, kullanıcı ve ilgili 

kişilere iletilir. 

 

4. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

    Araştırma kapsamında Gaziantep ilinde aktif olarak faaliyet gösteren kuruluşların personel 

alım politikalarıyla denetim politikaları arasındaki korelasyon belirlenmeye çalışılmıştır. İç 

denetim ve dış denetim uygulamalarının, hile ya da hataların azaltılmasında, kurum veya firma 

varlıklarının korunumunda, firma uygulamalarının ve firma yönetiminin isteklerinin firma 

personeli tarafından nasıl veya ne tutumla uygulandığının belirlenmesinde, var olan ve geleceğe 

yönelik hedeflerin başarı durumlarının tespitinde, hedefe ulaşmada oluşabilecek eksiklerin 

kontrolünde ve önlenmesinde, firma yönetimine büyük bir yardımı olduğu kabul edilen bir 

gerçektir. Bu kapsamda iç denetim ve bağımsız dış denetime gerekli önemi gösteren firmaların 

personel işe alım politikalarında nasıl bir yöntem izlendiğinin belirlenmesi ilgili kuruluşun 

kurumsallığı açısından önem arz ettiği açıktır. İşte bu politikalar arasında anlamlı bir ilişki olup 

olmadığını tespiti araştırmamızın temel amacını oluşturmaktadır. 

 

5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE SORU FORMUNUN OLUŞTURULMASI  
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    Muhasebe ve finans birimlerinde çalışan personellere işe alım politikası ve denetim faaliyetleri 

uygulamalarını belirlemek amaçlı sorular sorulmuştur. Bu sorular aşağıda belirtilmiştir: 

 Cinsiyetiniz? 

 Yaşınız? 

 Eğitim durumunuz? 

 Çalıştığınız firmada kaç yıldır çalışmaktasınız? 

 Daha önce herhangi bir denetime tabi tutuldunuz mu? Yanıtınız evet ise hangi sıklıkla 

denetim yapıldı? 

 Çalıştığınız firma da iç denetim birimi var mı? 

 Çalıştığınız firmada işe başlama süreciniz ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisine 

kendinizi daha yakın hissediyorsunuz? 

 

6. BULGULAR 

Yapılan anket çalışmasına toplam 228 kişi katılmıştır. Katılan bireylerin % 61.84’ünün 

erkek, % 38.15’inin ise bayan olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların yaş bilgilerine bakıldığında % 

25.87’sinin 18-25 yaş aralığında, % 25’inin 34-41 yaş aralığında, % 21.05’inin 42-49 yaş 

aralığında, % 17.98’inin 26-33 yaş aralığında, % 8.77’sinin 50-57 yaş aralığında ve 1.31’inin ise 58 

yaş ve üzeri yaşlarda olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde % 

53.94’ünün Önlisans, % 22.8’inin lise, % 20.17’sinin lisans, % 2.63’ünün lisansüstü ve % 

0.43’ünün ise ilköğretim mezunu olduğu görüşmüştür. Katılımcılara yöneltilen iş yerinde kaç yıldır 

çalıştıkları sorusuna ise katılımcıların % 29.82’sinin 1-3 yıl, % 22.36’sının 7-9 yıl, % 20.61’inin 4-

6 yıl, % 12.71’inin 10-12 yıl, % 9.21’inin 15 yıl ve üzeri ve % 5.26’sının ise 13-15 yıldır 

firmalarında çalıştıkları belirlenmiştir. 

‘‘Daha önce herhangi bir denetime tabi tutuldunuz mu? Yanıtınız evet ise hangi sıklıkla 

denetim yapıldı?’’ sorusuna katılımcıların % 76.31’i hiç denetim yapılmadı, % 13.15’i her yıl 

düzenli olarak, % 5.26’sı 2 yılda bir, % 3.07’si 5-10 yılda bir ve % 2.19’u 3-4 yılda bir denetim 

yapılmaktadır yanıtlarını vermişlerdir 

‘‘Çalıştığınız firma da iç denetim birimi var mı?’’ sorusuna katılımcıların % 61,4’ü hayır 

cevabını verirken %38,59’u ise evet cevabını vermiştir. Ayrıca ‘‘Çalıştığınız firmada işe başlama 

süreciniz ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisine kendinizi daha yakın hissediyorsunuz?’’ 

sorusuna katılımcıların % 73,55’ü bu firmada çalışmaya başlama sürecinde herhangi bir mesleki 

yeterlilik testine tabi tutulmadan bir tanıdık veya referans vasıtasıyla işe alındım seçeneğini 

işaretlerken, % 14,03’ü kısmen mesleki yeterlilik testine tabi tutuldum ve işe alınmamada tanıdık 

veya referanslar önemli rol oynadı seçeneğini işaretlemiştir, % 8,56’si mesleki yeterlilik testine 

tabi tutuldum ve bu testten yüksek bir skor almış olmam işe alınmamda önemli bir rol oynar iken 

referanslar işe alınmamda çok sınırlı bir etkiye sahip oldu seçeneğini işaretlemiştir ve % 3,83’ü 

“işe alınmamda referans veya tanıdık birinin hiçbir etkisi olmadı tamamen kişisel becerilerim 

mesleki yeterlik derecem ölçülerek bu işi hak ettiğim düşünüldüğü için işe alındım seçeneğini 

işaretlemiştir. 

‘‘Daha önce herhangi bir denetime tabi tutuldunuz mu? Yanıtınız evet ise hangi sıklıkla 

denetim yapıldı?’’ sorusuna “Hiç denetim yapılmadı” cevabını veren katılımcıların % 87.23’ü 

firmada çalışmaya başlama sürecinde herhangi bir mesleki yeterlilik testine tabi tutulmadan bir 

tanıdık veya referans vasıtasıyla işe alındım seçeneğini işaretlerken, % 8.67’si kısmen mesleki 

yeterlilik testine tabi tutuldum ve işe alınmamada tanıdık veya referanslar önemli rol oynadı 

seçeneğini işaretlemiştir, % 2.96’sı mesleki yeterlilik testine tabi tutuldum ve bu testten yüksek bir 

skor almış olmam işe alınmamda önemli bir rol oynar iken referanslar işe alınmamda çok sınırlı bir 

etkiye sahip oldu seçeneğini işaretlemiştir, %1.04’ü işe alınmamda referans veya tanıdık birinin 
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hiçbir etkisi olmadı tamamen kişisel becerilerim mesleki yeterlik derecem ölçülerek bu işi hak 

ettiğim düşünüldüğü için işe alındım seçeneğini işaretlemiştir. 

  ‘‘Çalıştığınız firmada işe başlama süreciniz ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisine 

kendinizi daha yakın hissediyorsunuz?’’ (F=17.539; p<0.05) sorularının katılımcıların eğitim 

durumuna göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Tukey testi sonuçlarına göre ise G2 

(Lise, M=1.93)-G3 (Önlisans, M=1.12), G2 (Lise, M=1.93)-G5 (Lisansüstü, M=1.00) ve 

Önlisans, M=1.13)-G4 (Lisans, M=1.79) grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit 

edilmiştir. Farklı bir deyişle lise mezunlarının hem önlisans hem de lisansüstü mezunlara göre 

firmada işe alım süreçleri daha objektif kriterlerle yapılmaktadır. 

 

 

7. SONUÇ 

       Bu çalışmada denetim faaliyetlerinin aktif olarak yürütülmediği muhasebe ve finans 

departmanlarının personel alım politikalarındaki yöntemler tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma 

ile iç denetim ve dış denetim faaliyetlerinin etkin uygulanmadığı firma çalışanlarının personel 

alım politikalarında büyük oranda objektif kriterler uygulamadığı belirlenmiş olup ayrıca denetim 

faaliyetlerine gerekli önemi göstermeyen firmalarda objektif kriter uygulanmama oranı daha 

yüksek iken genel anket sonuçlarına bakıldığında Gaziantep ilindeki firmaların personel alım 

politikalarının genel olarak objektif kriterlere dayanmadığı ve bu durumun genel bir eksiklik 

olduğu da tespit edilen sonuçlar arasındadır. 

      Sonuç olarak bu çalışmada muhasebe ve finans alanında çalışan personellerin iç denetim ve 

dış denetim faaliyetleri hakkında fazla bir bilgiye sahip olmamasının yanında bu firmaların insan 

kaynakları yönetimi konusunda da bilgi eksikliğinin varlığı görüşü ağır basmıştır. Bu kapsamda 

verilecek eğitimler ile bu kişilerin gerek denetim faaliyetleri hakkında gerek ise firma 

yöneticilerinin insan kaynakları yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olması sağlanabilir. 

Böylece bu firmaların kaynaklarını daha etkin yönetmeleri sağlanarak hem ülke ekonomisine hem 

de Gaziantep ili ekonomisine katkı sağlanabilecektir.  
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SOSYAL AĞ KULLANIMININ AKADEMİK MOTİVASYONA 
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Öz 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amacının akademik motivasyon 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 275 lisans öğrencisinden sosyal ağ kullanımı ve akademik 

motivasyon ile ilgili sorular içeren bir anket uygulanmıştır. Sosyal ağ kullanımı ölçeği “sosyal 

etkileşim ve iletişim amaçlı, tanıma /tanınma amaçlı ve eğitim amaçlı” olmak üzere üç alt boyuttan 

oluşmaktadır. Akademik motivasyon ölçeği “bilmeye yönelik içsel motivasyon, başarıya yönelik 

içsel motivasyon, uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon, belirlenmiş dışsal motivasyon, içe 

yansıyan dışsal motivasyon, dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk” olmak üzere 7 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Yapılan analiz sonucunda sosyal ağ kullanım amacının akademik motivasyon 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Akademik Motivasyon, Sosyal Ağ, Üniversite Öğrencileri. 

Jel Kodları: M20, M21, M29. 

Abstract 

In this study, the effect of the social networking purpose of university students on academic 

motivation was investigated. For this purpose, a questionnaire was applied to 275 undergraduate 

students studying at Osmaniye Korkut Ata University, Faculty of Economics and Administrative 

Sciences with questions about social network usage and academic motivation. The social network 

usage scale consists of three sub-dimensions: "social interaction and communication purposes, 

recognising and recognition purposes and educational purposes". The academic motivation scale 

consists of seven sub-dimensions: " external regulation, introjected regulation, ıdentified 

regulation, intrinsic motivation- knowledge, intrinsic motivation-accomplishment, intrinsic 

motivation- stimulation and amotivation ". As a result of the analysis, it is seen that the purpose of 

using social network has a significant effect on academic motivation. 

 

Keywords: Academic Motivation, Social Networking, University Students 

Jel Codes: M20, M21, M29. 
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1.GİRİŞ 

 Son zamanlarda gelişen teknolojik gelişmelerle birlikte sosyal ağların kullanımı her geçen 

gün yaygınlaşmaktadır. Sosyal ağlar genel olarak iletişim kurmak, tanınmak, işbirliği, eğitim vb. 

gibi çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda sosyal ağ kullanımının eğitim ve 

öğrenme sürecinde etkili olduğu görülmüştür.  Bu nedenle hayatımızın bir parçası olan sosyal 

ağların öğrencilerin akademik motivasyonları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun bilinmesi 

ile sosyal ağlar, akademik motivasyon ve başarıyı artırmada aktif bir şekilde kullanılabilecektir. 

 Sosyal ağ kullanımının akademik motivasyon üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla yapılan 

bu çalışmada ilk olarak araştırmanın önemi ile ilgili veriler, sosyal ağ kullanım amaçları, akademik 

motivasyon ile ilgili literatürdeki çalışmalar, araştırmanın amacı, yöntemi ve analiz sonuçlarına yer 

verilmiştir.  

 

2. LİTERATÜR 

2.1.Akademik Motivasyon 

Motivasyon; genel olarak insanları harekete geçiren güç ya da insanların belirli amaçları 

gerçekleştirmek için kendi istekleri ve arzuları ile çaba göstermeleri, davranışta değişiklik  (Bitlisli, 

vd., 2013: 464);  bireyleri istenilen hedefe yönlendiren zihinsel bir durum (Karagüven, 2012: 2600) 

olarak tanımlanmaktadır. Akademik motivasyon ise bireylerin hedeflediği bir amaca ulaşmasını ve 

okul hayatını sürdürmesini etkileme gücü  (Bitlisli vd.,2013: 464) içsel ve psikolojik bir süreç, 

başarılı olmak ve başkalarıyla rekabet etmek olarak tanımlanabilir  (Singh, 2011: 163). Bu 

kapsamda akademik motivasyon, en yalın şekilde akademik işleri yürütmek için gerekli olan 

enerjinin üretilmesi anlamında kullanılmaktadır (Bitlisli vd., 2013: 464). 

Ryan ve Deci (2000: 55), Özerklik Teorisi çerçevesinde içsel motivasyon, dışsal motivasyon 

ve motivasyonsuzluk olmak üzere üç tür motivasyon olduğunu ileri sürmektedirler. Buna göre içsel 

motivasyon, insanın belirli bir iş ile uğraşmayı kendi kararı  ve kendi yetkisi ile çevreden bağımsız 

olarak algılamasıdır. İçsel motivasyon bilmeye, başarmaya ve uyarım yaşamaya yönelik içsel 

motivasyon olarak üç alt grupta incelenebilir. Bu doğrultuda (Yurt ve Bozer, 2015: 632); bilmeye 

yönelik içsel motivasyon; kişinin yeni bir şeyi keşfetmeyi, anlamayı ve öğrenmeyi duyduğu zevk ve 

tatminden dolayı sürmek istemesinden kaynaklanır. Başarmaya yönelik içsel motivasyon; insanların 

yeni bir şeyler ortaya koymak ve bir şeyi başarmaktan dolayı yaşadığı zevk için harekete 

geçmesidir. Uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon; kişinin bir davranışta bulunurken ya da bir 

iş yaparken yalnızca onu yapmaktan zevk aldığı için onu yapmasıdır. 

Dışsal motivasyon ise insanın belli bir davranışı sergilemesinin dışarıdan bir uyarı ile olduğu 

ve davranışın dışarıdan kontrol edildiği güdülenme türüdür (Bitlisli vd., 2013: 464). Dışsal 

motivasyon dış düzenleme, içe yansıyan dışsal motivasyon, belirlenmiş dışsal motivasyon,  

motivasyonsuzluk olarak dört grupta ele alınabilir (Yurt ve Bozer, 2015: 632). Dış düzenlemede; 

insanlar belli bir davranışı baskıdan kurtulmak ve ödül almak için yaparlar. İçe yansıyan dışsal 

motivasyonda; kişiler davranışlarını içselleştirmeye çalışırlar. Belirlenmiş dışsal motivasyon; 

davranışın biri için önemli hale gelmiş ve değerli olarak düşünülmesi ve özellikle kişinin kendi 

tercihiymiş gibi algılanması ile oluşur. Bütünleşmiş dışsal motivasyon; bu motivasyon türü içsel 

motivasyona en yakın olanıdır. Ancak davranışın gerçekleşme sebebi dış değişkenler olduğu için 

dışsal motivasyon arasında yer almaktadır. 
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Son olarak motivasyonsuzluk ise bireylerin davranışa isteksiz olması şeklinde ifade 

edilmektedir (Ryan ve Deci, 2000: 55). Motivasyonsuzluk kişinin davranışları ve davranışlarının 

sonuçları arasındaki bağlantıyı algılayamaması durumunda meydana gelmektedir (Yurt ve  Bozer, 

2015: 632).  

 

Akademik motivasyon ile ilgili literatürde yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır: 

 Yurt ve Bozer (2015), Vallerand vd. (1992) tarafından geliştirilen Akademik 

Motivasyon Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ile oluşturulan ölçek kullanılmıştır. 

Çalışmada 343 öğrenciden veri toplamıştır. Araştırma sonucunda içe yansıyan dışsal 

motivasyonun kız öğrencilerde daha fazla olduğu ve dışsal motivasyon ile 

motivasyonsuzluğun erkek öğrencilerde daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Öğrencilerin akademik performansı ve sosyal ağdaki pozisyonu ile ilgili Divjak ve 

Peharda (2010) tarafından yapılan çalışmada Zagreb Üniversitesi’deki öğrencilerden 

veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda sosyal ağdaki konumun akademik başarı 

üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür. 

 Akademik güdülenme ve akademik öz yeterlilik arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla 

Aktaş (2017) tarafından yapılan çalışmada, Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat 

Fakültesi’ndeki 375 öğrenciden anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda akademik güdülenme ile akademik öz yeterlilik arasında 

pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha 

fazla akademik güdülenmeye sahip olduğu görülmüştür. 

 Lisansüstü öğrencilerinin akademik güdülenme düzeylerinin araştırma kaygı ve 

tutumları ile araştırma yeterlilikleri arasında ilişkiyi araştırmak amacıyla Saracaloğlu 

(2008) tarafından bir çalışma yapılmıştır. Adnan Menderes ve Pamukkale Üniversitesi 

Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri ile Dokuz Eylül Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinden 318 örneklem seçilmiştir. Araştırma 

sonucunda, öğrencilerin akademik güdülenmelerinin yeterli düzeyde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Akademik motivasyon ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Gupta 

(2016) tarafından bir çalışma yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, öğrencilerde 

akademik motivasyon eksikliğinin akademik performansı engellediği ve akademik 

güdülenme ile akademik başarı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmüştür. 

 Akademik motivasyon ile akademik başarı arasındaki korelasyonu araştırmak amacıyla 

Amrai vd., (2011) tarafından yapılan çalışmada,  Tahran Üniversitesi’ndeki 252 

öğrenciden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, öğrencilerin 

akademik başarıları ve motivasyonları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

2.2.Sosyal Ağ Kullanımı 

 

Sosyal ağ; web tabanlı bir ortamda bilgi değişimi sağlayan, sosyal ilişkiler ve grup işbirliğini 

artıran uygulamalar bütünüdür. Sosyal ağın temel özelliği; sosyal ilişki, bilgi değişimi, işbirliği ve 

etkileşimi şeklinde ifade edilmektedir (Usluel vd., 2014: 2). Otrar ve Argın (2015: 400), sosyal 

izalasyon, sosyal yetkinlik, paylaşım ihtiyacı ve öğretmenlerle iletişim olmak üzere dört tür sosyal 

ağ kullanımı amacı olduğunu varsaymaktadır.  

Sosyal ağ kullanımı ile ilgili literatürdeki çalışmalardan bazıları şunlardır: 
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 Üniversite öğrencilerini Facebook  kullanmaya iten sebeplerin neler olduğunu 

araştırmak amacıyla Köseoğlu (2012) tarafından bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada Ege 

Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde öğrenim gören 144 öğrenciden anket yöntemi ile 

veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin daha fazla sosyal medya 

kullandıkları görülmüştür. Ayrıca Facebook’un en çok video izlemek, başkaları ile 

iletişimin kolay kurulması, sosyal etkinliklerden haberdar olmak için kullanıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçları ile ilgili bir diğer çalışma da 

Tektaş (2014) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Teknik 

Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndaki 221 öğrenciden anket yöntemi ile veri 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin %76’sının internette sosyal paylaşım 

sitelerinde zaman harcadığı görülmüştür. Sosyal paylaşım sitelerine kadın öğrencilerin 

daha fazla zaman geçirdikleri görülmüştür. Son olarak sosyal ağ sitelerinin 

kullanımında temel amacının kendini tanıtma, iletişim kurma vb. olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Sosyal ağ destekli uzaktan eğitim uygulamalarının öğrencinin başarısı üzerindeki 

etkisini ölçmek amacıyla Özmen (2012) tarafından bir çalışma yapılmıştır.  Çalışma, 

Fırat Üniveristesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

Bölümü öğrencilerine yapılmştır. Çalışmada hem nicel hem de nitel yöntemler 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal ağ destekli uzaktan eğitim uygulamalarının 

akademik başarı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. 

 Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının belirlenmesi amacıyla İbiş ve 

Engin (2016) tarafından yapılan bu çalışmada İstanbul Üniversitesindeki 389 

öğrenciden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal 

medyayı daha çok oyun oynama ve prestij amacı ile kullandıkları görülmüştür. 

 Üniversite öğrencilerinin sosyal ağları kullanma nedeni ile ilgili bir diğer çalışmada 

Aydın (2016) tarafından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerine yapılmıştır. 

Çalışmada 433 öğrenciden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda en 

çok kullanılan sosyal ağın Facebook olduğu ve öğrencilerin en çok arkadaşlarıyla 

iletişim kurmak için sosyal ağları kullandığı görülmüştür. 

 Sosyal ağlar ve akademik performans arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla Gupta vd., 

(2013) tarafından bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada 572 öğrenciden anket tekniği ile 

veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal ağları bilgi paylaşımı ve 

kişisel iletişim için kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sosyal ağ kullanım amacı 

ile akademik performans arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 Mesafeye bakılmaksızın çok kısa zamanda insanların kararlarını etkileme potansiyeline 

sahip olan sosyal ağlarla ilgili bir diğer çalışmada Al-Rahmi ve Othman (2017) 

tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, sosyal medyanın akademik performans üzerindeki 

ektisini araştırmak amacıyla 80 lisans ve yüksek lisans öğrencisinden anket tekniği ile 

veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda işbirliğine dayalı öğrenmenin öğrencilerin 

akademik performansını olumlu etkilediği ve sosyal medyanın akademik deneyimi 

kolaylaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 Öğrencilerin sosyal medya kullanımlarının akademik performans üzerindeki etkisini 

ölçmek amacıyla bir diğer çalışma Acheaw ve Larson (2015 ) tarafından yapılmıştır. 

Çalışma 578 öğrenciden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda sosyal 

medya kullanımı ile akademik performans arasında ilişki bulunmuştur. 

 Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarını araştırmak amacıyla Hadebe 

vd., (2016) tarafından bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, Afrika’daki iki üniversitedeki 

300 lisans öğrencisinden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Araştırma soncunda, 

öğrencilerin en çok Facebook ve Twitter kullandıklarını ve sohbetin sosyal medyayı 
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kullanmanın temel amacı olduğu ve sosyal medyanın genel akademik performansa 

katkıda bulunduğu ortaya çıkmıştır 

 Ezeah vd., (2013) tarafından yapılan çalışmada Güneydoğu Nijerya'daki Üniversitelerin 

öğrencileri arasında sosyal medya kullanımı incelemiştir. Çalışmada,  300 öğrenciden 

anket tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin daha çok eğlence, 

eğitim/bilgilenme amacıyla sosyal medyayı kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

 Malezya Üniversitesi’deki öğrencilerin sosyal ağ siteleri kullanım amacı ile ilgili Hamat 

vd., (2012) tarafından bir çalışma yapılmıştır.  Araştırma sonucunda;  öğrencilerin 

sosyal ağları, sosyal paylaşım ve eğitim için daha çok kullandıkları sonucuna 

ulaşılmıştır.  

 Sosyal medyanın akademik performans üzerindeki etkisi araştırmak amacıyla Fori 

(2016 ) tarafından bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada Maiduguri Üniversitesi'ndeki 

Mühendislik bölümündeki 222 öğrenciden anket tekniği ile verilmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre en çok abone olunmuş sosyal ağ siteleri şunlardır: Facebook, 

WhatsApp, Twitter, YouTube ve Google ’dur.  Öğrencilerin sosyal medyayı en çok 

arkadaşlar edinmek ve sohbet etmek için kullandıkları ve sosyal ağların akademik 

performans üzerinde hiçbir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

2.3.Sosyal Ağ Kullanımı ve Akademik Motivasyon 

Akademik motivasyon bireylerin hedeflediği bir amaca ulaşmasını ve okul hayatını 

sürdürmesini etkileme gücü  (Bitlisli vd., 2013: 464) olarak tanımlanabilir. Aktaş (2017) tarafından 

yapılan bir çalışmada akademik motivasyon ile akademik özyeterlilik arasında bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Aktaş (2017)’e göre akademik başarı tek bir değişkenle açıklanamamakta ve 

bireylerde bir takım güdüleyici faktörlerin ve becerilerin olması da  akademik başarıyı 

artırmaktadır. Buna göre sosyal ağlar da akademik başarı üzerinde etkili olan değişkenlerden biridir. 

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin sosyal ağ kullanım amaçlarının akademik 

başarıları arttığı sonucuna ulaşan çalışmalar olduğu gibi (Özmen, 2012; Al-Rahmi vd., 2012; 

Acheaw vd., 2015; Hadebe vd., 2016; Amrai vd., 2011) sosyal ağ kullanımının akademik başarı 

üzerinde etkisinin olmadığı yönünde de çalışmalar mevcuttur (Gupta vd., 2013; Fori, 2016).  

İnternet üzerinden kaynaklara ve kişilere ulaşmanın kolaylığı nedeni ile sosyal ağlar 

hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Sosyal ağların sosyal paylaşım, eğitim  (Hamat, 

2012), kendini tanıtma, iletişim kurma (Tektaş, 2014), oyun oynama, prestij (İbiş ve Engin, 2016),  

eğlence ve bilgi edinme (Ezeah vd.,2013) gibi nedenlerle kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu 

çalışmada akademik motivasyon ve akademik başarı arasındaki ilişkinden yola çıkılarak üniversite 

öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının akademik motivasyon üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır.  

3.MATERYAL VE YÖNTEM 

Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amacının akademik motivasyon üzerindeki 

etkisinin araştırılması amacıyla yapılan bu çalışmada, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İİBF 

öğrenim gören 275 lisans öğrencisinden anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Araştırmada 

kullanılan anket 3 bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde üniversite öğrencilerinin 

demografik özellikleri ile ilgili sorulara yer verilmiştir Anketin ikinci bölümünde öğrencilerin 

akademik motivasyonlarını öğrenmek amacıyla Vallerand ve diğ.(1992) tarafından geliştirilen ve 

Karagüven (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan “Akademik Motivasyon Ölçeği ” kullanılmıştır. 

Üçüncü bölümde ise,  üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarını ölçmek amacıyla 

Karal ve Kokoç (2010) tarafından geliştirilen “Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği” 

kullanılmıştır. Anketin son bölümünde üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri ile ilgili 

sorulara yer verilmiştir. 
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3.1. Araştırmanın Teorik Modeli ve Hipotezler 

Bu çalışmada sosyal ağ kullanım amacının akademik motivasyon üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Şekil 1’de araştırmanın modeli yer almaktadır. 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

Araştırmanın hipotezleri şunlardır: 

H1: Sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ kullanımın akademik motivasyon üzerinde 

anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.  

H1a:Sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ kullanımın bilmeye yönelik içsel 

motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H1b:Sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ kullanımın başarıya yönelik içsel 

motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H1c: Sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ kullanımın uyarım yaşamaya yönelik 

içsel motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H1d: Sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ kullanımın belirlenmiş dışsal 

motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H1e: Sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ kullanımın içe yansıyan dışsal 

motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H1f: Sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ kullanımın dışsal motivasyon 

üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H1g: Sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ kullanımın motivasyonsuzluk 

üzerinde  anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H2:Tanıma ve tanınmanın amaçlı sosyal ağ kullanımın akademik motivasyon üzerinde 

anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H2a:Tanıma ve tanınmanın amaçlı sosyal ağ kullanımın bilmeye yönelik içsel 

motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H2b:Tanıma ve tanınmanın amaçlı sosyal ağ kullanımın başarıya yönelik içsel 

motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H2c:Tanıma ve tanınmanın amaçlı sosyal ağ kullanımın uyarım yaşamaya yönelik içsel 

motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H2d:Tanıma ve tanınmanın amaçlı sosyal ağ kullanımın belirlenmiş dışsal motivasyon 

üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H2e:Tanıma ve tanınmanın amaçlı sosyal ağ kullanımın içe yansıyan dışsal motivasyon 

üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H2f:Tanıma ve tanınmanın amaçlı sosyal ağ kullanımın dışsal motivasyon üzerinde 

anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H2g:Tanıma ve tanınmanın amaçlı sosyal ağ kullanımın motivasyonsuzluk üzerinde 

anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Motivasyon 

Sosyal Ağ Kullanım Amacı 

  

Demografik Özellikler 
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H3:Eğitim amaçlı sosyal ağ kullanımının akademik motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunmaktadır. 

H3a: Eğitim amaçlı sosyal ağ kullanımın bilmeye yönelik içsel motivasyon üzerinde 

anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H3b: Eğitim amaçlı sosyal ağ kullanımın başarıya yönelik içsel motivasyon üzerinde 

anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H3c:Eğitim amaçlı sosyal ağ kullanımın uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon 

üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H3d: Eğitim amaçlı sosyal ağ kullanımın belirlenmiş dışsal motivasyon üzerinde 

anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H3e: Eğitim amaçlı sosyal ağ kullanımın içe yansıyan dışsal motivasyon üzerinde 

anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H3f: Eğitim amaçlı sosyal ağ kullanımın dışsal motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunmaktadır. 

H3g: Eğitim amaçlı sosyal ağ kullanımın motivasyonsuzluk üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunmaktadır. 

H4: Akademik motivasyon demografik özelliklere göre farklılık göstermektedir. 

H4a: Akademik motivasyon öğrencilerin cinsiyetine göre farklılık göstermektedir. 

H4b: Akademik motivasyon öğrencilerin öğrenim türüne göre farklılık göstermektedir. 

H4c: Akademik motivasyon öğrencilerin yaşına göre farklılık göstermektedir. 

H4d: Akademik motivasyon öğrencilerin sınıfına göre farklılık göstermektedir. 

H4e: Akademik motivasyon öğrencilerin bölümüne göre farklılık göstermektedir. 

 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Tablo 1’de öğrencilerin demografik özelliklerine yer verilmiştir.   

 

Tablo 1.Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

 

Cinsiyet N % Öğreni

m Türü 

N % 

Kadın 1

40 

5

0,9 

Normal 

Öğretim 

1

69 

6

1,5 

Erkek 1

35 

4

9,1 

İkinci 

Öğretim 

1

06 

3

8,5 

Toplam 2

75 

1

00 

Topla

m 

2

75 

1

00 

Yaş N % Sınıf N % 

18-20 5

8 

2

1,1 

1.Sınıf 3

5 

1

2,7 

21-23 1

72 

6

2,5 

2.Sınıf 8

5 

3

0,9 

24 ve üzeri 4

5 

1

6,4 

3.Sınıf 7

4 

2

6,9 

Toplam 2 1 4.Sınıf 8 2
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75 00 1 9,5 

   Topla

m 

2

75 

1

00 

Bölüm N %    

İşletme 6

8 

2

4,7 

   

İktisat  5

0 

1

8,2 

   

Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik 

8

4 

3

0,5 

   

Yönetim Bilişim Sistemleri  4

8 

1

7,5 

   

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi                           2

5 

9

,1 

   

Toplam 2

75 

1

00 

   

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin 140’ı (% 50,9) kadın ve 135’i 

(49,1) erkektir.  Öğrencilerin % 62,5’i, 18-23 yaş aralığındadır ve % 61,5’i, normal öğretim 

öğrencisidir. Öğrencilerin % 30,5’i Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü öğrencisi ve % 30,9’u 2. 

sınıf öğrencisidir. 

 4.2. Faktör ve Güvenirlilik Analizi 

4.2.1 Sosyal Ağ Kullanım Amacı Ölçeği Faktör ve Güvenirlilik Analizi 

Verilerin faktör analizine uygunluğunu öğrenmek amacıyla KMO ve Barlett’s testleri 

yapılmıştır. KMO değerinin 0,60’dan büyük olması ve aynı zamanda Barlett Sphericity testinde p 

değerinin (p<,000) anlamlı olması verilerden anlamlı faktörler elde edilebileceğini (Field, 2013: 647) 

göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda Barlett testi anlamlı çıkmış (Ki-Kare= 1160,813, sd=66, 

p=0,000) ve KMO değeri 0,789 olarak hesaplanmıştır. Yapılan faktör analizi Varimax yöntemi ile 

döndürülmüş ve sosyal etkileşim/iletişim amaçlı sosyal medya kullanımı ile ilgili, ikinci soru 

(2.Soru=İlgilendiğim insanların ve arkadaşlarımın yaşamlarını incelemek amacıyla kullanıyorum.) 

hiçbir faktöre yüklenmediği için analizden çıkarılmıştır.  

Tablo 2’de sosyal ağ kullanım amacı ile ilgili faktör yük değerlerine yer verilmiştir. Buna göre 

toplam açıklanan varyans % 61,993’tür. Sosyal bilimlerde açıklanan varyansın %40-%50 arasında 

olması yeterli kabul edilmektedir (Yiğit vd., 2008: 42). 

Tablo 2.Sosyal Ağ Kullanım Amacı Ölçeğine Ait Faktör Analizi 

Sosyal Ağ Kullanım Amacı 

  Faktör Yükü 

Boyutlar Ölçek Soruları 1 2 3 

 

 

 

Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı 

SOS1 ,523   

SOS3 ,715   

SOS4 ,658   

SOS5 ,801   

SOS6 ,742   
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Tablo 3’te verilerin Cronbach’s Alfa, Skewness ve Kurtosis değerleri yer almaktadır. 

Verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için Skewness ve Kurtosis katsayılarına 

bakılmıştır. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin % 5 güven aralığında ve değer aralığının ± 2.58 

olması; %1 güven aralığında ise çarpıklık ve basıklık değer aralığının  ± 1.96 olması gerekmektedir 

(Yücenur vd.,2011: 162). Buna göre verilerin Skewness ve Kurtosis değerleri istenilen aralıklarda 

olduğu için (normal dağılım gösterdiği için) parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca verilerin Cronbach’s Alfa değerlerine de bakılmıştır. Cronbach alpha katsayı değerinin  

0,60-0,80 arasında bir değer alması yaygın bir şekilde kabul edilmektedir (Liu vd., 2005: 295). 

Buna göre Sosyal Ağ Kullanım Amacı Ölçeğinin alt boyutlarının güvenilir olduğu söylenebilir. 

 

 

Tablo 3.Güvenirlilik, Skewness ve Kurtosis Değerleri 

Faktörler Soru  Ort. Std. Sap. Cronbach’s 

Alfa 

Skewness Kurtosis 

Sosyal Etkileşim ve 

İletişim 

6 3,654 ,8543 ,808 -,577 -,005 

Tanıma ve Tanınma 3 3,175 1,2016 ,835 -,115 -,929 

Eğitim  3 3,489 1,0041 ,724 -,633 ,043 

 

4.2.1 Akademik Motivasyon Ölçeği Faktör ve Güvenirlilik Analizi 

 Bu bölümde, akademik motivasyon ölçeğindeki verilerin faktör analizine uygun olup 

olmadığını anlamak için KMO ve Barlett’s testleri yapılmıştır.  İlk olarak ile ilgili verilerin faktör 

analizi yapılmıştır. Bu hesaplama sonucunda Barlett testi anlamlı çıkmış (Ki-Kare= 2881, 109, 

sd=276, p=0,000) ve KMO değeri ise 0,821 olarak hesaplanmıştır. Yapılan faktör analizi Varimax 

yöntemi ile döndürülmüş ve başarıya yönelik içsel motivasyon ile ilgili tüm sorular farklı faktörlere 

yüklendiği için analizden çıkarılmıştır.  

 Tablo 4’te akademik motivasyon ile ilgili faktör yük değerlerine yer verilmiştir. Buna göre 

toplam açıklanan varyans % 64,036’dır. 

 

Tablo 4. Akademik Motivasyon Ölçeğine Ait Faktör Analizi 

SOS7 ,715   

 

Tanıma ve Tanınma Amaçlı 

TAN1  ,861  

TAN2  ,866  

TAN3  ,828  

 

Eğitim Amaçlı 

EĞİT1   ,755 

EĞİT2   ,866 

EĞİT3   ,699 

Açıklanan Toplam Varyans  % %61,993 

KMO 0,789 

Barlett Testi 66 

Ki-Kare (df=120) 1160,813 

sig 0,000 

Akademik Motivasyon Ölçeği 

 

  Faktör Yükü 

Boyutlar Ölçek Soruları 1 2 3 4 5 6 

 BİY1 ,399      
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Tablo 5’te verilerin Cronbach’s Alfa, Skewness ve Kurtosis değerleri yer almaktadır. 

Verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için Skewness ve Kurtosis katsayılarına 

bakılmıştır. Buna göre verilerin Skewness ve Kurtosis değerleri istenilen aralıklarda olduğu için 

(normal dağılım gösterdiği için) parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 

verilerin Cronbach’s Alfa değerleri Akademik Motivasyon Ölçeğinin güvenilir olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 5. Güvenirlilik, Skewness ve Kurtosis Değerleri 

Faktörler S. Sayısı Ortalama Std. 

Sapma 

Cronbach’s 

Alfa 

Skewnes

s 

Kurtosis 

BİY 4 3,79 ,8413 ,702 -,504 -,163 

UYY 4 3,06 ,9374 ,739 -,084 -,526 

BDM 4 3,60 1,0422 ,853 -,593 -,248 

IYD 4 3,28 ,9340 ,662 -,221 -,494 

DM 4 4,21 ,8023 ,725 -1,313 2,100 

MTS 4 2,54 1,2379 ,897 ,488 -,920 

 

4.3. T Testleri 

Cinsiyet ve öğrenim türü ile akademik motivaston arasında anlamlı bir farklılığın olup 

olmadığını öğrenmek için t testi yapılmıştır. Araştırma sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6. T Testleri 

Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon BİY2 ,710      

BİY3 ,787      

BİY4 ,654      

 

Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel 

Motivasyon 

UYY1  ,412     

UYY2  ,785     

UYY3  ,787     

UYY4  ,767     

 

Belirlenmiş Dışsal Motivasyon 
BDM1   ,652    

BDM2   ,849    

BDM3   ,864    

BDM4   ,773    

 

İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon 
IYD1    ,787   

IYD2    ,448   

IYD3    ,737   

IYD4    ,554   

 

Dışsal Motivasyon - Dış Düzenleme 
DM1     ,618  

DM2     ,671  

DM3     ,746  

DM4     ,659  

 

Motivasyonsuzluk 
MTS1      ,827 

MTS2      ,845 

MTS3      ,889 

MTS4      ,853 

Açıklanan Toplam Varyans  % %64,036 

0,821 

276 

2881, 109 

0,000 

KMO 

Barlett Testi 

Ki-Kare (df=120) 

sig 
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*%5 seviyesinde anlamlıdır.  

Tablo 6’daki analiz sonucunda görüldüğü üzere öğrenim türü ile uyarım yaşamaya yönelik 

içsel motivasyon arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Buna göre ikinci öğretim öğrencileri 

normal öğretim öğrencilerinden daha fazla uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyona sahiptir. 

Ayrıca cinsiyet ile motivasyonsuzluk arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Ortalamalara 

 N O

rt. 

S

tan.Sap 

t s

d 

p 

 

Bilmeye 

Yönelik İçsel Motivasyon 

 

C

insiyet 

K

adın 

1

40 

3

,7946 

,

86356 

 

-

,016 

 

2

73 

 

,

987 E

rkek 

1

35 

3

,7963 

,

82078 

Ö

ğrenim 

Türü 

1

.Öğr. 

1

69 

3

,7589 

,

83715 

 

-

,910 

 

2

73 

 

,

364 2

.Öğr. 

1

06 

3

,8538 

,

84858 

 

Uyarım 

Yaşamaya Yönelik İçsel 

Motivasyon 

C

insiyet 

K

adın 

1

40 

3

,0107 

,

93631 

 

-

,904 

 

2

73 

 

,

367 E

rkek 

1

35 

3

,1130 

,

93926 

Ö

ğrenim 

türü 

1

.Öğr. 

1

69 

2

,9571 

,

92220 

 

-

2,338 

 

2

73 

 

,

020* 2

.Öğr. 

1

06 

3

,2264 

,

94209 

 

Belirlenmiş 

Dışsal Motivasyon 

 

C

insiyet 

K

adın 

1

40 

3

,5714 

1

,02192 

 

-

,506 

 

2

73 

 

,

613 E

rkek 

1

35 

3

,6352 

1

,06582 

Ö

ğrenim 

Türü 

1

.Öğr. 

1

69 

3

,5577 

1

,04760 

 

-

,904 

 

2

73 

 

,

367 2

.Öğr. 

1

06 

3

,6745 

1

,03462 

 

İçe Yansıyan 

Dışsal Motivasyon 

C

insiyet 

K

adın 

1

40 

3

,3875 

,

90030 

 

1

,820 

 

2

73 

 

,

070 E

rkek 

1

35 

3

,1833 

,

96012 

Ö

ğrenim 

Türü 

1

.Öğr. 

1

69 

3

,2870 

,

98412 

 

-

,007 

 

2

46,288 

 

,

995 2

.Öğr. 

1

06 

3

,2877 

,

85272 

 

Dışsal 

Motivasyon 

 

C

insiyet 

K

adın 

1

40 

4

,2857 

,

79373 

 

1

,521 

 

2

73 

 

,

129 E

rkek 

1

35 

4

,1389 

,

80730 

Ö

ğrenim 

türü 

1

.Öğr. 

1

69 

4

,2396 

,

76879 

 

,

678 

 

2

73 

 

,

498 2

.Öğr. 

1

06 

4

,1722 

,

85521 

 

Motivasyonsu

zluk 

C

insiyet 

K

adın 

1

40 

2

,2571 

1

,12842 

 

-

3,951 

 

2

65,946 

 

,

000* E

rkek 

1

35 

2

,8333 

1

,28169 

Ö

ğrenim 

Türü 

1

.Öğr. 

1

69 

2

,5355 

1

,26517 

 

-

,076 

 

2

73 

 

,

940 2

.Öğr. 

1

06 

2

,5472 

1

,19926 
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bakıldığında erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha fazla motivasyonsuzluk eğilimi 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre H4a ve H4b hipotezleri kabul edilmiştir. 

 

4.4. ANOVA Testi 

Öğrencilerin yaşı, sınıfı ve bölümü ile akademik motivasyon ölçeğinin alt boyutları arasında 

anlamlı bir farklılığın olup olmadığını almak için Anova analizi yapılmıştır. Tablo 7’de Anova 

sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 7. ANOVA Testi 

*%5 seviyesinde anlamlıdır. 

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere öğrencilerin yaşı ile motivasyonsuzluk arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Bu farklılığın hangi yaş grupları arasında olduğunu anlamak için Tukey testi 

yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 8’de gösterilmektedir. Tukey testi sonucuna göre 24 yaş ve 

üzeri olan öğrenciler 18-20 yaş aralığında olan öğrencilere göre daha fazla motivasyonsuzluk 

eğilimi göstermektedir. Buna göre H4c hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Tablo 8. Yaş Tukey Testi 

 Yaş(1) Yaş(2) Ort. Fark Std. 

Hata 

p 

Motivasyonsuzlu

k 

 

24 yaş ve üzeri 18-20 yaş ,64866 ,24356 ,022* 

*%5 seviyesinde anlamlıdır. 

 

Tablo 7’deki Anova sonucuna göre bilmeye yönelik içsel motivasyon, uyarım yaşamaya 

yönelik içsel motivasyon ve motivasyonsuzluk ile sınıf arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktır. 

Bu farklılığın hangi sınıflarda olduğunu anlamak için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları 

Tablo 9’da yer almaktadır. Buna göre 3 ve 4 sınıf öğrencilerinin bilmeye yönelik içsel 

motivasyonları 1 sınıftaki öğrencilerden daha fazladır. Ayrıca, 4 sınıf öğrencilerin uyarım yaşamaya 

yönelik içsel motivasyonu 2 sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir.  Son olarak 4 sınıf 

öğrencilerinin en fazla motivasyonsuzluk eğilimi gösteren öğrenciler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Buna göre H4d hipotezi kabul edilmiştir 

 

               Yaş Sınıf                

Bölüm 

 n F p       

N 

F    p n F p 

Bilmeye 

Yönelik İçsel Motivasyon 

2

72 

,

287 

,

751 

2

71 

,

274 

,00

6* 

270 ,

456 

,768 

Uyarım 

Yaşamaya Yönelik İçsel 

Motivasyon 

2

72 

,

080 

,

923 

2

71 

,

101 

,02

7* 

270 1

,741 

,141 

Belirlenmiş 

Dışsal Motivasyon 

2

72 

2

,115 

,

123 

2

71 

,

267 

,08

1 

270 4

,037 

,003* 

İçe Yansıyan 

Dışsal Motivasyon 

2

72 

,

277 

,

758 

2

71 

,

868 

,45

8 

270 1

,121 

,347 

Dışsal 

Motivasyon 

2

72 

,

154 

,

857 

2

71 

,

152 

,92

8 

270 2

,041 

,089 

Motivasyonsuzl

uk 

2

72 

3

,682 

,

026* 

2

71 

3

,805 

,01

1* 

270 1

,752 

,139 
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Tablo 9. Sınıf Tukey Testi 

*%5 seviyesinde anlamlıdır. 

 

Tablo 7’de öğrencilerin bölümleri ile belirlenmiş dışsal motivasyon arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Bu farklılığın hangi bölümler arasında olduğunu öğrenmek amacıyla Tukey 

testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 10’da yer almaktadır. Buna göre Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik bölümü öğrencilerinin belirlenmiş dışsal motivasyonu İşletme ve İktisat 

bölüşümlerindeki öğrencilerden daha yüksektir. Dolayısıyla H4e hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Tablo 10. Bölüm Tukey Testi 

 Bölüm(1) Bölüm(2) Ort. Fark Std. 

Hata 

p 

Belirlenmiş 

Dışsal 

Motivasyon 

Uluslararası Tic. Loj. İşletme ,46376 ,16638 ,045* 

Uluslararası Tic. Loj. İktisat ,67964 ,18218 ,002* 

*%5 seviyesinde anlamlıdır. 

 

4.5.Korelâsyon Analizi 

 

Değişkenler arasındaki ilişkiyi öğrenmek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon 

katsayısı 0 ile -/+ 1 arasında değerler almaktadır. (Köseoğlu ve Yamak, 2008: 245). Buna göre 

verilerin korelasyon analizi sonuçları Tablo 11’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 11. Korelâsyon Analizi 

 SOS TAN EĞİT BİY UYY BDM İYD DM MT 

SOS 1         

TAN ,255
**

 1        

EĞİT ,426
**

 ,189
**

 1       

BİY ,236
**

 ,102 ,310
**

 1      

UYY ,281
**

 ,240
**

 ,329
**

 ,431
**

 1     

BDM ,195
**

 ,162
**

 ,300
**

 ,311
**

 ,347
**

 1    

İYD ,298
**

 ,163
**

 ,266
**

 ,342
**

 ,408
**

 ,192
**

 1   

DM ,357
**

 ,098 ,221
**

 ,370
**

 ,225
**

 ,384
**

 ,358
**

 1  

MT ,039 ,145
*
 -,087 -,232

**
 -,110 -,346

**
 -,057 -,219

**
 1 

*0,05 düzeyinde anlamlı  

**0,01 düzeyinde anlamlı 

SOS: Sosyal Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı; TAN: Tanıma ve Tanınma Amaçlı, EĞİT: Eğitim Amaçlı; BİY: 

Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon; UYY: Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon; BDM: Belirlenmiş Dışsal 

Motivasyon; IYD: İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon; DM: Dışsal Motivasyon; MTS: Motivasyonsuzluk. 

 Sınıf(1) Sınıf(2) Ort. Fark Std. Hata p 

Bilmeye Yönelik İçsel 

Motivasyon 

1 sınıf 3 sınıf -,44199 ,16958 ,047* 

1 sınıf 4 sınıf -,59368 ,16721 ,003* 

Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel 

Motivasyon 

2 sınıf 4 sınıf -,43145 ,14392 ,016* 

Motivasyonsuzluk 2 sınıf  4 sınıf -,57255 ,18934 ,014* 

3 sınıf 4 sınıf -,54843 ,19609 ,028* 
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Tablo 11’de görüldüğü üzere sosyal ağ kullanımın alt boyutlarını oluşturan; sosyal etkileşim 

ve iletişim amaçlı, tanıma ve tanınma amaçlı ve eğitim amaçlı kullanma ile akademik motivasyonun 

alt boyutlarını oluşturan; bilmeye yönelik içsel motivasyon, başarıya yönelik içsel motivasyon, 

uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon, belirlenmiş dışsal motivasyon, içe yansıyan dışsal 

motivasyon, dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk arasında  0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif 

yönde ve anlamlı korelasyonlar olduğu görülmektedir. Ancak motivasyonsuzluk ile sosyal etkileşim 

ve iletişim amaçlı kullanma, eğitim amaçlı kullanma, uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon ve  

içe yansıyan dışsal motivasyon arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır.   

4.6.Regresyon Analizi 

Regresyon analizi, aralarında ilişki bulunan iki ya da daha fazla değişkenden birinin bağımlı 

değişken, diğerlerinin bağımsız değişkenler olarak ayrımı ile aralarındaki ilişkinin matematiksel 

eşitlik olarak açıklanmasıdır (Büyüköztürk, 2018: 91). Bu amaçla öğrencilerin sosyal ağ kullanım 

amacının alt boyutları ile akademik motivasyonun alt boyutu olan bilmeye yönelik içsel motivasyon 

arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi 

sonuçları Tablo 12’de yer almaktadır.  Tablo 12’de görüldüğü üzere öğrencilerin sosyal ağ kullanım 

amacının alt boyutları ile akademik motivasyonun alt boyutu olan bilmeye yönelik içsel motivasyon 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere kurulan regresyon modeli (p<,001) 

istatistiksel olarak (F=11,141) anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 1,978 olması regresyon 

modelinde hata terimleri arasında otokorelasyon problemi olmadığını göstermektedir. Sosyal ağ 

kullanım amacının alt boyutları tek başına bilmeye yönelik içsel motivasyonun %33,1’ini (R
2
=,331) 

açıklamaktadır. Sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ kullanma ile bilmeye yönelik içsel 

motivasyon arasındaki (Beta=,122; p=,061) ilişki istatistiksel olarak anlamsızdır. Tanıma ve 

tanınma amaçlı sosyal ağ kullanımı ile bilmeye yönelik içsel motivasyon arasındaki (Beta=,023; 

p=,700) ilişki istatistiksel anlamsızdır. Son olarak eğitim amaçlı sosyal ağ kullanımı ile bilmeye 

yönelik içsel motivasyon arasındaki (Beta=,254; p=,000) ilişki istatistiksel olarak pozitif yönde ve 

anlamlıdır. Buna göre H3a hipotezi kabul edilmiş ancak H1a  ve H2a hipotezleri reddedilmiştir. 

 

Tablo 12. Regresyon Analizi 

*%5 seviyesinde anlamlıdır. 

 

Öğrencilerin sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları ile akademik motivasyonun alt boyutu 

olan uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon 

analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 13’te yer almaktadır.  Tablo 13’te 

görüldüğü üzere öğrencilerin sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları ile akademik motivasyonun 

alt boyutu olan uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon arasında anlamlı bir ilişki olup 

olmadığını belirlemek üzere kurulan regresyon modeli (p<,001) istatistiksel olarak (F=16,687) 

anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 1,795 olması regresyon modelinde hata terimleri arasında 

otokorelasyon problemi olmadığını göstermektedir. Sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları tek 

Bağımlı Değişken = Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon 

R = ,331          R
2
 = ,110       F = 11,141     df.1= 3      df.2 = 271    Sig. F  = ,000      Durbin 

Watson= 1,978 

Bağımsız Değişken 
b Std. 

Hata 

Beta t p 

Sabit 2,564 ,240  10,695 ,000 

Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı ,120 ,064 ,122 1,882 ,061 

Tanıma ve Tanınma Amaçlı ,016 ,042 ,023 ,385 ,700 

Eğitim Amaçlı ,213 ,053 ,254 3,994 ,000* 
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başına uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon %39,5’ini (R
2
=,395) açıklamaktadır. Sosyal 

etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ kullanma ile uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon 

arasındaki (Beta=,138; p=,029) ilişki istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlıdır. Tanıma ve 

tanınma amaçlı sosyal ağ kullanımı ile uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon arasındaki 

(Beta=,160; p=,006) ilişki istatistiksel pozitif yönde ve anlamlıdır. Son olarak eğitim amaçlı sosyal 

ağ kullanımı ile uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon arasındaki (Beta=,240; p=,000) ilişki 

istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlıdır. Buna göre H1c, H2c ve H3c hipotezleri kabul 

edilmiştir. 

Tablo 13. Regresyon Analizi 

*%5 seviyesinde anlamlıdır. 
 

Öğrencilerin sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları ile akademik motivasyonun alt boyutu 

olan belirlenmiş dışsal motivasyon arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi 

yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 14’te yer almaktadır.  Tablo 14’te görüldüğü 

üzere öğrencilerin sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları ile akademik motivasyonun alt boyutu 

olan belirlenmiş dışsal motivasyon arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere 

kurulan regresyon modeli (p<,001) istatistiksel olarak (F=10,517) anlamlıdır. Durbin-Watson 

değerinin 1,785 olması regresyon modelinde hata terimleri arasında otokorelasyon problemi 

olmadığını göstermektedir. Sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları tek başına belirlenmiş dışsal 

motivasyonun %32,3’ünü  (R
2
=,323) açıklamaktadır. Sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ 

kullanma ile belirlenmiş dışsal motivasyon arasındaki (Beta=,061; p=,347) ilişki istatistiksel olarak 

anlamsızdır. Tanıma ve tanınma amaçlı sosyal ağ kullanımı ile belirlenmiş dışsal motivasyon 

arasındaki (Beta=,099; p=,100) ilişki istatistiksel anlamsızdır. Son olarak eğitim amaçlı sosyal ağ 

kullanımı ile belirlenmiş dışsal motivasyon arasındaki (Beta=,255; p=,000) ilişki istatistiksel olarak 

pozitif yönde ve anlamlıdır. Buna göre H3d hipotezi kabul edilmiş, ancak H1d ve H2d hipotezleri 

reddedilmiştir. 

Tablo 14.Regresyon Analizi 

*%5 seviyesinde anlamlıdır. 

 

Bağımlı Değişken = Uyarım Yaşamaya Yönelik içsel Motivasyon 

R = ,395           R
2
 = ,156        F = 16,687     df.1= 3      df.2 = 271    Sig. F  = ,000     Durbin 

Watson= 1,795 

Bağımsız Değişken 
b Std. 

Hata 

Beta t p 

Sabit 1,331 ,260  5,116 ,000 

Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı ,151 ,069 ,138 2,190 ,029* 

Tanıma ve Tanınma Amaçlı ,125 ,045 ,160 2,757 ,006* 

Eğitim Amaçlı ,224 ,058 ,240 3,874 ,000* 

Bağımlı Değişken = Belirlenmiş Dışsal Motivasyon 

R = ,323        R
2
 = ,104      F = 10,517     df.1= 3       df.2 = 271        Sig. F  = ,000   Durbin 

Watson= 1,785 

Bağımsız Değişken 
b Std. 

Hata 

Beta t p 

Sabit 2,135 ,298  7,167 ,000 

Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı ,074 ,079 ,061 ,942 ,347 

Tanıma ve Tanınma Amaçlı ,086 ,052 ,099 1,652 ,100 

Eğitim Amaçlı ,265 ,066 ,255 3,996 ,000* 
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Öğrencilerin sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları ile akademik motivasyonun alt boyutu 

olan içe yansıyan dışsal motivasyon arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi 

yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 15’te yer almaktadır.  Tablo 15’te görüldüğü 

üzere öğrencilerin sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları ile akademik motivasyonun alt boyutu 

olan içe yansıyan dışsal motivasyon arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere 

kurulan regresyon modeli (p<,001) istatistiksel olarak (F=12,126) anlamlıdır. Durbin-Watson 

değerinin 1,960 olması regresyon modelinde hata terimleri arasında otokorelasyon problemi 

olmadığını göstermektedir. Sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları tek başına içe yansıyan dışsal 

motivasyonun %34,4’ünü  (R
2
=,344) açıklamaktadır. Sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ 

kullanma ile içe yansıyan dışsal motivasyon arasındaki (Beta=,209; p=,001) ilişki istatistiksel 

olarak pozitif yönde ve anlamlıdır. Tanıma ve tanınma amaçlı sosyal ağ kullanımı ile içe yansıyan 

dışsal motivasyon arasındaki (Beta=,079; p=,185) ilişki istatistiksel anlamsızdır. Son olarak eğitim 

amaçlı sosyal ağ kullanımı ile içe yansıyan dışsal motivasyon arasındaki (Beta=,162; p=,011) ilişki 

istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlıdır. Buna göre H1e ve H3e hipotezleri kabul edilmiş, 

ancak H2e hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 15. Regresyon Analizi 

*%5 seviyesinde anlamlıdır. 

 

Öğrencilerin sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları ile akademik motivasyonun alt boyutu 

olan dışsal motivasyon arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu 

regresyon analizi sonuçları Tablo 16’da yer almaktadır.  Tablo 16’da görüldüğü üzere öğrencilerin 

sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları ile akademik motivasyonun alt boyutu olan dışsal 

motivasyon arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere kurulan regresyon modeli 

(p<,001) istatistiksel olarak (F=13,897) anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 1,968 olması 

regresyon modelinde hata terimleri arasında otokorelasyon problemi olmadığını göstermektedir. 

Sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları tek başına dışsal motivasyonun % 36,5’ini  (R
2
=,365) 

açıklamaktadır. Sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ kullanma ile dışsal motivasyon 

arasındaki (Beta=,321; p=,000) ilişki istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlıdır. Tanıma ve 

tanınma amaçlı sosyal ağ kullanımı ile dışsal motivasyon arasındaki (Beta=,039; p=,994) ilişki 

istatistiksel anlamsızdır. Son olarak eğitim amaçlı sosyal ağ kullanımı ile dışsal motivasyon 

arasındaki (Beta=,084; p=,183) ilişki istatistiksel olarak anlamsızdır. Buna göre H1f hipotezi kabul 

edilmiş, ancak H2f ve H3f hipotezleri reddedilmiştir. 

 

Tablo 16. Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken = İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon 

R = ,344         R
2
 = ,118      F = 12,126      df.1= 3       df.2 = 271      Sig. F  = ,000   Durbin 

Watson= 1,960 

Bağımsız Değişken 
b Std. 

Hata 

Beta t p 

Sabit 1,731 ,265  6,534 ,000 

Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı ,229 ,070 ,209 3,252 ,001* 

Tanıma ve Tanınma Amaçlı ,061 ,046 ,079 1,330 ,185 

Eğitim Amaçlı ,151 ,059 ,162 2,563 ,011* 

Bağımlı Değişken = Dışsal Motivasyon 

R = ,365          R
2
 = ,113       F = 13,897    df.1= 3        df.2 = 271        Sig. F  = ,000   Durbin 

Watson= 1,968 

Bağımsız Değişken 
b Std. 

Hata 

Beta t p 
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*%5 seviyesinde anlamlıdır. 

 

Öğrencilerin sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları ile akademik motivasyonun alt boyutu 

olan motivasyonsuzluk arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu 

regresyon analizi sonuçları Tablo 17’de yer almaktadır.  Tablo 17’de görüldüğü üzere öğrencilerin 

sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları ile akademik motivasyonun alt boyutu olan 

motivasyonsuzluk arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere kurulan regresyon 

modeli (p<,001) istatistiksel olarak (F=3,491) anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 1,941 olması 

regresyon modelinde hata terimleri arasında otokorelasyon problemi olmadığını göstermektedir. 

Sosyal ağ kullanım amacının alt boyutları tek başına motivasyonsuzluğun % 19,3’ünü  (R
2
=,193) 

açıklamaktadır. Sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı sosyal ağ kullanma ile motivasyonsuzluk 

arasındaki (Beta=,060; p=,373) ilişki istatistiksel olarak anlamsızdır. Tanıma ve Tanınma amaçlı 

sosyal ağ kullanımı ile motivasyonsuzluk arasındaki (Beta=,156; p=,012) ilişki istatistiksel olarak 

pozitif yönde ve anlamlıdır. Son olarak eğitim amaçlı sosyal ağ kullanımı ile motivasyonsuzluk 

arasındaki (Beta=-,142; p=,033) ilişki istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlıdır. Buna göre 

H2g ve H3g hipotezleri kabul edilmiş, ancak H1g hipotezi reddedilmiştir. 

 

Tablo 17. Regresyon Analizi 

*%5 seviyesinde anlamlıdır. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada sosyal ağ kullanım amacının akademik motivasyon üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Bu amaçla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 

öğrenim gören 275 lisans öğrencisinden anket tekniği ile veri toplanmıştır. 

Yapılan t testi sonucunda cinsiyet ile motivasyonsuzluk arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Buna göre erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha fazla akademik motivasyonsuzluğa 

sahiptir.  Aynı şekilde Aktaş (2017) tarafından yapılan çalışmada, kız öğrencilerin erkek öğrencilere 

göre daha fazla akademik motivasyona sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yurt ve Bozer (2015) 

tarafından yapılan çalışmada ise içe yansıyan dışsal motivasyonun kız öğrencilerde daha fazla 

olduğu ve dışsal motivasyon ile  motivasyonsuzluğun erkek öğrencilerde daha fazla olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yapılan analiz sonucunda erkek öğrencilerin sosyal ağları daha çok 

tanınma amaçlı, bayan öğrencilerin ise eğitim amaçlı kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer t 

testi sonucunda, ikinci öğretim öğrencilerinin normal öğretim öğrencilerine göre daha fazla uyarım 

Sabit 2,876 ,226  12,748 ,000 

Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı ,302 ,060 ,321 5,042 ,000* 

Tanıma ve Tanınma Amaçlı ,000 ,039 ,000 ,008 ,994 

Eğitim Amaçlı ,067 ,050 ,084 1,336 ,183 

Bağımlı Değişken = Motivasyonsuzluk 

R = ,193            R
2
 = ,037      F = 3,491      df.1= 3      df.2 = 271       Sig. F  = ,016   Durbin 

Watson= 1,941 

Bağımsız Değişken 
b Std. 

Hata 

Beta t p 

Sabit 2,321 ,367  6,325 ,000 

Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı ,087 ,097 ,060 ,892 ,373 

Tanıma ve Tanınma Amaçlı ,161 ,064 ,156 2,523 ,012 

Eğitim Amaçlı -,174 ,082 -,142 -2,139 ,033 
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yaşamaya yönelik içsel motivasyona sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak  Aktaş (2017) 

tarafından yapılan çalışmada normal öğretim öğrencilerinin akademik motivasyonunun ikinci 

öğretim öğrencilerinden daha fazla olduğunu sonucuna ulaşmıştır. 

Öğrencilerin yaşı, sınıfı ve bölümü ile akademik motivasyonun alt boyutları arasında anlamlı 

bir farklılığın olup olmadığını almak için Anova analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 24 

yaş ve üzeri olan öğrenciler ile 4 sınıf öğrencilerinin daha fazla motivasyonsuzluk eğilimi gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü öğrencilerinin belirlenmiş 

dışsal motivasyonunun İşletme ve İktisat bölümündeki öğrencilere göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Aktaş (2017) tarafından yapılan çalışmada ise akademik güdülenme ile yaş ve sınıf 

arasında anlamlı bir farklılık bulmamıştır. 

Sosyal ağ kullanım amacı alt boyutları ile akademik motivasyonun alt boyutları arasında 

yapılan regresyon analizi sonucunda; sosyal etkileşim/iletişim amaçlı sosyal ağ kullanımının uyarım 

yaşamaya yönelik içsel motivasyon ve dışsal motivasyon üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu; 

tanıma/tanınma amaçlı sosyal ağ kullanımının uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon, içe 

yansıyan dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu; eğitim 

amaçlı sosyal ağ kullanımının bilmeye yönelik içsel motivasyon, uyarım yaşamaya yönelik içsel 

motivasyon, içe yansıyan dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sosyal ağlar; mesafeye bakılmaksızın çok kısa zamanda insanların kararlarını etkileyebilme 

potansiyeline sahiptir (Al-Rahmi;2017). Özellikle gençlerin daha fazla sosyal ağlarla ilgilenmeleri 

bu yolla diğer akademisyenlerle daha kolay iletişime geçmeleri, yapılan çalışmalara daha kolay 

ulaşmaları, kongre ve sempozyum gibi faaliyetlerden hızlı bir şekilde haberdar olmaları açısından 

önemlidir. Biçer (2014)’e göre akademisyenler, sosyal ağları daha çok sosyal sermayeye ulaşmak 

amacıyla kullanmaktadır. Bu nedenle bu çalışma ile sosyal ağların hayatımızın her alanında olduğu 

gibi akademik motivasyon üzerinde ne derece etili olduğu görülmüştür. Sosyal ağlar aracılığıyla 

öğrencilerin akademik motivasyonları arttırılarak başarılı akademisyenlerin yetiştirilmesi ve teşvik 

edilmesi sağlanabilir. 
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Öz 

  Türkiye, sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla çevre kirliliğinin azaltılmasına 

yönelik çeşitli tedbirler almaktadır. Alınan bu tedbirlerin uygulama aşamasında uluslararası 

kuruluşlardan çeşitli yardımlar aldığı bilinmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı 

Türkiye’de küreselleşmenin çevre kirliliği üzerindeki etkisinin 1970-2014 dönemi için 

incelenmesidir. Bu amaç için, küreselleşmenin yanı sıra ekonomik büyümenin, enerji tüketiminin, 

sanayileşmenin ve kentleşmenin, karbon emisyonu üzerindeki etkileri ARDL sınır testi aracılığıyla 

araştırılmıştır.  Çalışmada elde edilen bulgular, enerji tüketiminin, kentleşmenin, sanayileşmenin 

çevre kirliliğini arttırdığını; küreselleşmenin ise çevre kirliliğini azalttığını göstermektedir. Ayrıca 

ekonomik büyüme ile çevre kirliliği arasında ters U şeklinde bir ilişkinin geçerli olduğu dolayısıyla 

çevresel kuznet eğrisi hipotezinin desteklendiği görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Ekonomik Büyüme, Küreselleşme. 

Jel Kodları: F60, F64, C32 

Abstract 

Turkey takes some measures to reach the sustainable development targets. It is a well-

known fact that the international organizations helps to Turkey for these measures. In this 

direction, the purpose of this study is to examine the impact of globalization on environmental 

pollution for the period of 1970-2014 in Turkey. For this purpose, in addition with globalization, 

the impacts of economic growth, energy consumption, industrialization and urbanization on carbon 

emissions are also searched with ARDL bound test. The findings of study show that increasing 

energy consumption, urbanization and industrialization increases environmental pollution; 

increasing globalization reduces environmental pollution. Furthermore, ıt is found that there is 
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inverted U shaped relationship between economic growth and environmental pollution thus the 

environmental Kuznets curve hypothesis is supported.     

 

Keywords: Sustainable Development, Economic Growth, Globalization. 

Jel Codes: F60, F64, C32 

 

1.Giriş  

Tarihsel olarak 15. ve 16. yüzyıla kadar götürülebilen küreselleşme kavramı, günümüzde 

etkisini hissettiğimiz boyuta 1970’li yıllar sonrasında ulaşmıştır. Küreselleşmenin 1970’li yıllarda 

hızlı artışı ve yayılmasının altındaki en önemli faktörler bilgi ve teknolojide yaşanan gelişmeler 

yanında finans ve ticarette yaşanan değişimlerdir. Küreselleşme gelişerek üretim, tüketim, 

sanayileşme, nüfus hareketliliği, politik ve sosyo-kültürel etkileşim gibi birçok alanda tüm dünyayı 

etkileyecek boyuta ulaşmıştır.  

Küreselleşme ile birlikte ekonomik anlamda da ciddi değişiklikler ortaya çıkmıştır. 

Küreselleşme ile birlikte sermayenin dolaşımı, işgücünün dolaşımı, üretimin daha ucuz bölgelere 

yönelmesi, üretim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin yayılması bütün bunların oluşturduğu 

bütünleşmiş bir ekonomik yapı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bütünleşik ekonomik yapı nüfusun 

artması gibi nedenlerle üretimde ve tüketimde artış yaşanmıştır. Üretimdeki ve tüketimdeki artış 

kaynakların etkin ve verimli kullanılması gerekliliğini, ekonomik büyüme ve kalkınmanın 

sürdürebilirliğini önemini ortaya koymuştur.  

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çevreyi dikkate almadan ekonomik büyüme ve refah 

artışına odaklanmaları çevrenin aşırı derecede tahrip olmasına ve oluşan tahribatın giderilemeyecek 

seviyelere ulaşmasını sağlamıştır.  Yaşanan bu tahribat nedeniyle iklim değişikliği, kutuplarda 

buzulların erimesi, yeşil alanların kaybedilmesi, deniz seviyesinde yaşanan değişimler ve denizlerin 

kirlenmesi gibi birçok olayla insanlığın karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.  Ülkelerin 

ekonomik büyümenin yanında çevrenin de korunması konusunda politikalar geliştirmesi gerekliliği 

önemlidir.  

 Küreselleşme ile hızlanan üretim nedeniyle kullanılan fosil yakıtlarının çevreyi kirletmesi, 

hızlı kentleşme sonucunda betonlaşmanın artması ile yeşil alanların yok olması, üretim sonucunda 

oluşan atıkların kontrolündeki eksiklikler nedeniyle suların ve çevrenin kirlenmesi ekonomik 

büyümenin sürdürebilirliğini sorgulanır hale getirmiştir. Ekonomik büyüme açısından 

küreselleşmenin olumlu olduğunu gösteren birçok çalışma olmasına karşın, ekonomik büyüme ile 

çevrenin daha fazla ve hızlı şekilde kirlendiğini gösteren çalışmalarda bulunmaktadır. 

 Dünyada yaşanan bu gelişmelerin gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde etkileri 

farklı gerçekleşmektedir. Gelişmiş ülkeler alışılagelmiş üretim tesislerinin dönüştürülmesi 

konusunda katlanılması gereken maliyet ve sistem değişikliği nedeniyle gerekli çabayı 

göstermemektedir. Gelişmekte olan ülkeler ise ekonomik alanda gerisinde kaldıkları gelişmiş 

ülkelerle girmiş oldukları rekabet yarışında başarılı olabilmek üzere üretimi artırıp kendilerine 

uluslararası alanda yer bulmaya çalışmaktadırlar. Bu doğrultuda çalışmamızda Türkiye açısından 

karbon salınımı üzerinde küreselleşmenin, ekonomik büyümenin,  sanayileşmenin, kentleşmenin ve 

elektrik tüketiminin etkileri incelenmiştir.  

2. Literatür 

Sürdürebilir büyüme ve kalkınma hakkında literatür incelendiğinde çalışmaların çevre 

kirliliği ve ekonomik büyüme üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Çalışmalarda kullanılan 
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değişkenler incelendiğinde bağımlı değişken olarak karbon salınımı (CO2), bağımsız değişken 

olarak ise ticari açıklık, kişi başına düşen gelir, kişi başına düşen gelirin karesi, finansal dışa açıklık, 

kentleşme, enerji tüketimi, sanayileşme, küreselleşme ve küreselleşmenin alt başlıkları ekonomik, 

politik ve sosyal küreselleşmenin kullanıldığı görülmektedir. Çalışmaların büyük kısmı değişkenler 

arasındaki ilişkiyi inceleyerek Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezinin geçerliliği konusunda da 

tespitlerde bulunmaktadır. Çalışmamızın konusu kapsamında son dönemde Türkiye için yapılan 

çalışmalara değinilmiş, ayrıca diğer ülkeler için yapılan çalışmalarında bir kısmına yer verilmiştir.    

Türkiye için yapılan çalışmalarda 1960-2010 yıllarını kapsayan dönemi inceleyen  Dam vd., 

(2013) sera gazı emisyonu ile enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi En Küçük 

Kareler (EKK) yöntemini kullanılarak incelemişlerdir. İncelenen dönem için Türkiye’de kişi başına 

düşen gelir ve karbon salınımı arasındaki ilişkinin N şeklinde ters olduğunu ve Çevresel Kuznets 

Eğrisi (EKC) hipotezinin geçerli olmadığı sonucunu elde etmişlerdir. Aynı dönemi inceleyen Koçak 

(2014), ARDL sınır testi yöntemini kullanmış ve uzun dönemde enerji tüketiminin karbon 

emisyonunu pozitif etkilediğini tespit etmiştir. Ayrıca söz konusu çalışmada incelenen dönem için 

Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olmadığı sonucu elde edilmiştir.  Kişi başına düşen 

gelir, enerji tüketimi ile kişi başına düşen karbon salınımı (CO2) arasındaki ilişkiyi 1960-2007 

yılları arasındaki dönem için inceleyen Yavuz (2014), çalışmasında Johansen eşbütünleşme ve 

Gregory-Hansen eşbütünleşme testi ile analizlerini gerçekleştirmiş, değişkenler arasında uzun 

dönemli bir ilişkinin olduğunu ve Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin geçerli olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Çevre kirliliği ve ekonomi büyüme arasındaki ilişkiyi 1975-2010 yılları arasındaki 

dönem için Johansen eşbütünleşme testi ile inceleyen Albayrak ve Gökçe (2015), yapmış oldukları 

analizler sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olduğunu ve Çevresel Kuznets 

Eğrisi hipotezinin incelenen dönem için geçerli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çetintaş vd. (2016), 

çalışmalarında karbon salınımı (CO2) üzerinde kentleşmenin, enerji tüketiminin ve ekonomik 

büyümenin etkilerini 1960-2011 yıllarını kapsayan dönem için ARDL sınır testi ile analiz 

etmişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin 

olduğunu, uzun dönemde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisinin pozitif 

olduğunu, kısa dönemde ise ekonomik büyüme ve kentleşmenin, karbon salınımı (CO2) üzerinde 

etkisinin olmadığını göstermiştir. Yurttagüler ve Kutlu (2017), çalışmalarında 1960-2011 

döneminde gelir ve karbon salınımı (CO2) değişkenleri ile ekonomik büyüme ve çevre kirliliği 

arasındaki ilişkiyi ve Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliğini incelemişlerdir. Johansen 

eşbütünleşme testi ile değişkenlerin test edilmesi sonucunda Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin 

incelenen dönem için geçerli olmadığı ve değişkenlerin arasında N şeklinde ters bir ilişki olduğu 

görülmüştür. 1960-2013 yılları arasındaki dönem için Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezinin 

geçerliliğinin ve karbon salınımı (CO2) üzerinde ekonomik büyümenin, yenilebilir enerji 

tüketiminin etkisinin araştırıldığı çalışmada Çağlar ve Mert, (2017) Hatemi-J eşbütünleşme testi ve 

DOLS katsayı tahmincisi ile değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Elde edilen bulgulara 

göre yenilebilir enerji tüketimindeki artışın karbon salınımını (CO2) azalttığı ve incelenen dönemde 

Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezinin geçerli olduğu tespit edilmiştir.  Finansal gelişme, enerji 

tüketimi, dış ticaret ve ekonomik büyümenin çevre kirliliğinin üzerindeki etkisini Granger 

nedensellik testi ile 1960-2013 yılları arasındaki dönem için inceleyen Çetin vd., (2018), analizleri 

sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olduğunu, çevre kirliliğinden enerji 

tüketimine, dış ticaretten çevre kirliliğine nedensellik olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. Külünk 

(2018), 1960-2013 dönemi için karbon salınımı (CO2) ile kişi başına düşen gelir arasındaki ilişkiyi 

Granger nedensellik testi uygulayarak araştırmıştır. Analiz sonucunda incelenen dönemde karbon 

salınımından (CO2) ekonomik büyümeye tek yönlü nedensellik olduğu sonucu elde edilmiştir. 

1960-2013 döneminde gelir ve çevre kirliliği arasındaki ilişki Özmen, vd. (2017) tarafından 

FMOLS ve DOLS yöntemleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre 

değişkenlerin uzun dönemde ilişkili olduğu ve çevre kirliliğinin elektrik tüketimine etkisinin pozitif 
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olduğu, gelir ve dışa açıklık değişkenlerinin ise çevre kirliliğine etkisinin negatif olduğu 

görülmüştür. Bekar ve Terzi, (2018) çalışmalarında 1974-2013 yılları arasındaki dönemde karbon 

salınımı (CO2) ile dışa açıklık arasındaki ilişki Sims, VAR ve Hsiao nedensellik testleri ile analiz 

etmişlerdir. Elde edile bulgulara göre karbon salınımı (CO2) ile dışa açıklık arasında nedensellik 

olduğu tespit edilmiştir. Enerji tüketimi ile küreselleşme arasındaki ilişkiyi 1970-2015 dönem için 

inceleyen Alper (2018), çalışmasında küreselleşmenin alt başlıklarının, kişi başına düşen gelirin, 

kentleşmenin, enerji tüketimi üzerindeki etkisini DOLS uzun dönem katsayı tahmincisi ile analiz 

etmiştir. Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre kişi başına düşen gelir ve kentleşmenin, enerji 

tüketimine etkisinin pozitif olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sosyal küreselleşmenin enerji 

tüketimi üzerinde etkisi negatif, politik ve ekonomik küreselleşmenin ise enerji tüketimi üzerinde 

pozitif etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mudam vd.(2018) çalışmasında ticari açıklık, kişi başına 

düşen gelir, finansal dışa açıklık ve karbon salınımı (CO2) arasındaki ilişkiyi 1970-2015 dönemi 

Var modeli ile araştırılmıştır. Çalışma sonucunda karbon salınımının oluşmasında finansal dışa 

açıklığın %0.46, kişi başına düşen gelirin %1.04, ticari açıklığın ise %0.42 etkisinin olduğu tespit 

edilmiştir. Alper (2018), Türkiye ile birlikte düşük, orta ve yüksek gelirli 64 ülke için ortalama grup 

tahmincisi (MGE) yöntemini kullanarak 1995-2016 yılları arasındaki dönemde ticari açıklık, 

ekonomik büyüme, kentleşmenin karbon salınımı üzerindeki etkisini incelemiştir. Analizler 

sonucunda elde edilen sonuçlar uzun dönemde yüksek gelirli ülkelerde ticari açıklık ile karbon 

salınımı arasındaki ilişkinin ters yönlü olduğunu, orta ve düşük gelirli ülkelerde aynı yönlü 

olduğunu göstermiştir. Çalışmada ayrıca orta ve yüksek gelirli ülkelerde kentleşmenin karbon 

salınımını üzerindeki etkisinin negatif olduğu, düşük gelirli ülkelerde ise pozitif olduğu sonucu elde 

edilmiştir. Son olarak çalışma sonuçları ekonomik büyüme ile karbon salınımı arasındaki ilişkinin 

tüm ülke gruplarında pozitif olduğunu göstermektedir.  

Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika için karbon salınımı (CO2) ve ekonomik büyüme 

ilişkisini inceleyen, Topallı, (2016), çalışmasında 1980-2010 dönemini DinamikSur yöntemi ve 

Panel VECM Granger nedensellik testleri ile analiz etmiştir. Elde edilen bulgular ekonomik 

büyüme ile karbon salınımı arasında ilişkinin pozitif olduğu göstermiştir. Ayrıca kısa ve uzun 

dönemde ekonomik büyümeden karbon salınımına (CO2) doğru tek yönlü ilişkinin olduğu tespit 

edilmiştir. Nüfus yoğunluğunun, enerji tüketiminin, ekonomik büyümenin ve ticari açıklığın karbon 

salınımı (CO2) üzerindeki etkisinin 1970-2013 yıllarını kapsayan dönemde Hindistan için inceleyen 

Ohlon (2015), çalışmasında analizlerini ARDL sınır testi ile gerçekleştirmiştir. Analiz sonucunda 

nüfus yoğunluğunun, enerji tüketiminin ve ekonomik büyümenin hem kısa hem de uzun dönemde 

karbon salınımı (CO2) üzerinde etkisinin pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. Hindistan için yapılan diğer bir çalışmada ise Ahmad vd. (2016) 1971-2014 dönemi için 

karbon salınımı (CO2) üzerinde enerji tüketiminin ve ekonomik büyümenin etkilerini ARDL sınır 

testi ile analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşme 

olduğu ve enerji tüketiminin ve ekonomik büyümenin karbon salınımı üzerindeki etkisinin pozitif 

olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada incelenen dönem için Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi’nin 

(EKC) desteklendiği sonucu görülmüştür. 1971-2008 yılları için Çevresel Kuznets Eğirisi 

hipotezinin geçerliliğini Portekiz için araştıran Shahbaz vd. (2015), enerji tüketimi, ekonomik 

büyüme, ticari açıklık ve kentleşmenin karbon salınımı (CO2) üzerindeki etkilerini ARDL sınır testi 

ile analiz etmişlerdir. Analiz sonuçlarında elde edilen bulgular göre değişkenler arasında uzun 

dönem ilişki olduğu ve Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezinin geçerli olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezini Tunus için 1970-2010 dönemi için inceleyen 

Shahbaz vd. (2014) analizlerinde ARDL sınır testi ve VECM nedensellik testlerini kullanmışlardır. 

Analizleri sonucunda elde edilen bulgularda ekonomik büyüme, enerji tüketimi, ticari açıklık ve 

karbon salınımı (CO2) arasında uzun dönemli ilişki olduğu ve Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin 

Tunus için desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu BRICT 

ülkelerinde gelir düzeyi ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi inceleyen Erataş ve Uysal, (2014) 
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çalışmalarında Westerlund ECM panel eşbütünleşme ve Breitung iki aşamalı EKK tahmincisini 

kullanmışladır. Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlara göre, incelenen ülkelerde Çevresel 

Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezinin geçerli olduğu görülmüştür.  

3.Model, Veri ve Metodoloji 

Çalışmada 1970-2014 dönemi Türkiye’de küreselleşmenin çevre kirliliği üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Çalışma kapsamında ayrıca sanayileşmenin, enerji tüketiminin, kentleşmenin ve 

ekonomik büyümenin karbon salınımı üzerindeki etkisi de araştırılmıştır.  

Bu doğrultuda Coub-Douglas üretim fonksiyonu kapsamında düzenlenen doğrusal 

fonksiyon dönüştürüldüğünde elde edilen ampirik model şu şekilde ortaya çıkmaktadır; 

 

                                                                       
                         (1) 

Modeldeki değişkenlerden (lnCO) doğal logaritması alınmış karbon emisyonu göstergesini, 

(lnGLO) doğal logaritması alınmış küreselleşme endeksini, (lnGDP) doğal logaritması alınmış reel 

GSYH göstergesini, (lnGDPK) ise doğal logaritması alınmış reel GSYH göstergesinin karesini, 

(lnIND) doğal logaritması alınmış sanayileşme endeksini, (lnURB) doğal logaritması alınmış 

kentleşme endeksini ve (lnEC) doğal logaritması alınmış enerji tüketimi göstergesini, ϑt ise hata 

terimini göstermektedir. 

Çalışmada CO2 temsilen metrik ton ağırlık cinsinden kişi başına düşen karbon salınımı, 

ekonomik büyümeyi temsilen 2010 sabit fiyatları ve dolar üzerinden reel GSYH ve reel GSYH’nın 

karesi, sanayileşmeyi temsilen reel GSYH üzerinden hesaplanan sanayileşme oranı, kentleşmeyi 

temsilen toplam nüfus içindeki kent nüfusu oranı, enerji tüketimini temsilen ise petrol eşdeğeri kişi 

başına düşen kilogram cinsinden enerji sarfiyatı kullanılmıştır. Veriler dünya bankası veri 

havuzundan elde dilmiştir. 

Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için serilerin durağanlığı Ng-Perron 

biri kök testi ile ve değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki ARDL sınır testi ile araştırılmıştır. 

Ayrıca bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde etkisinin kısa ve uzun dönemde 

araştırılması için ARDL sınır testi kullanılmıştır. 

Ng-Perron birim kök testi, Phillips-Perron birim kök testinde ortaya çıkan hata teriminin 

hacmindeki çarpıklığın düzeltilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Serilerde negatif hareketli ortalama 

yapısı olması durumunda Phillips-Perron testinde örneklem çarpıklığı meydana gelmektedir 

(Torun,2015). Bu doğrultuda örneklem çarpıklığının giderilmesi için Ng-Perron (1996), (2001), 

çalışmalarında M-testleri geliştirilmiştir. MZa ve MZt  testleri Phillips-Perron Za  ve Zt  testlerinin 

modifiye edilmesi ile elde edilmiştir. MSB ve MPT testleri ise sırasıyla Bhargava ve ADF-GLS 

testlerinin geliştirilmişi olan testlerdir. Ng-Perron testinde kullanılan MZa , MZt, MSB ve MPT 

birim kök testlerinin test istatistikleri şu şekilde hesaplanmaktadır. 
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Çalışmada ayrıca ARDL sınır testi kullanılmıştır. ARDL sınır testi, küçük bir örneklem 

büyüklüğünde değişkenler arasında tek bir uzun süreli ilişki olduğunda, farklı düzen I(0), I(1) veya 

her ikisinin de birleşimi ile birleştirilen değişkenlerle çalışılırken kullanılabilmektedir. Değişkenler 

arasındaki uzun dönemli ilişkileri F-istatistiği (Wald Test) ile tespit edebilmektedir. Bu yaklaşımda 

F-istatistiğinin kritik değer bandını aştığı zaman dizinin uzun vadede eşbütünleşik ilişkili olduğu 

anlaşılmaktadır(Nkoro ve Uko, 2016: 64).  

Değişkenler arasındaki kısa dönem uyarlama sürecinin ve uzun dönemli ilişkiyi ayırabilen 

ARDL Sınır testinin denkleminin hesaplanması aşağıda görülmektedir. 
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   ∑                ∑                 ∑               

 
   

 
   

 
   

  ∑                ∑             
 
                                       

 
   

                                               (12) 

Yukarıda görülen eşitlikte (denklem 12), β sabit terimi,    hata terimi ifade etmektedir. 

Denkleme göre uzun dönemli ilişkinin tespiti F-istatistiği ile tespit edilmektedir. F-istatistiğine göre 

H0 hipotezi “eşbütünleşme yoktur” buna karşılık H1 hipotezi ise “eşbütünleşme vardır” test 

edilmektedir. Modelde optimum gecikme uzunlukları Schwars bilgi kriteri ile tespit edilmiştir. 

4. Ampirik Bulgular 

Analiz sonuçlarından önce, Tablo 1’de ayrıntılı şekilde çalışmada kullanılan bağımlı ve bağımsız 

değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler görülmektedir. 

 

Tablo 1: Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 lnco lnglo lngdp lngdpk lnınd lnurb lnec 

Ortalama 0.957 3.892 8.857 78.560 3.289 4.025 6.875 

Medyan 1.002 3.941 8.837 78.106 3.275 4.102 6.883 

Maksimum 1.502 4.267 9.496 90.182 3.495 4.288 7.368 

Minimum 0.200 3.440 8.347 69.686 3.088 3.643 6.258 

Std.Hata 0.359 0.308 0.316 5.636 0.118 0.209 0.304 

Çarpıklık 
-0.261 -0.215 0.296 0.347 0.192 

-

0.498 

-

0.095 

Basıklık 1.977 1.408 2.054 2.096 1.852 1.767 2.013 
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Gözlem 

Sayısı 45 45 45 45 45 45 45 

 

Zaman serileri ile yapılan çalışmalarda, ilk olarak yapılması gereken serilerin durağanlığının 

tespit edilmesidir. Serilerin zaman içerisinde belli bir değere yaklaşması durağanlık olarak 

değerlendirilmekle birlikte serilerin sabit bir ortalamaya, sabit varyansa ve gecikme seviyesine bağlı 

bir kovaryansa sahip olması olarak da değerlendirilebilir(Akel ve Gazel, 2014:32). Serilerin birim 

köklü olup olmadığını test etmek amacıyla bir çok farklı yöntem geliştirilmiştir. Çalışmada bu 

doğrultuda zaman serilerinin durağanlığının test edilmesi için Ng-Perron (2001) birim kök testi 

kullanılmıştır. Ng-Perron birim kök testi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2’de görülmektedir. 

Sonuçlar serilerin hepsi için düzeyde H0 hipotezinin reddedilmediği serilerin birim köklü olduğu 

göstermektedir. Serilerin farkı alındığında ise tüm seriler için H0 hipotezinin reddedildiği, serilerin 

durağan olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2: Ng-Perron Birim Kök Testi Sonuçları 

Düzey 

Değerleri 
MZa MZt MSB MPT 

lnCO 1.372 1.564 1.139 94.910 

lnGLO 0.986 1.361 1.380 125.979 

lnGDP 2.433 2.673 1.098 106.182 

lnGDPK 2.540 2.759 1.086 105.718 

lnIND -2.657 -1.072 0.403 8.900 

lnURB -2.107 -0.801 0.380 9.757 

lnEC 1.519 1.712 1.126 95.491 

Fark Değerleri     

lnCO -20.041*** -3.164*** 0.157*** 1.224*** 

lnGLO -21.471*** -3.276*** 0.152*** 1.141*** 

lnGDP -21.486*** -3.276*** 0.152*** 1.142*** 

lnGDPK -21.481*** -3.275*** 0.152*** 1.146*** 

lnIND -21.454*** -3.275*** 0.152*** 1.141*** 

lnURB -9.400*** -2.122** 0.225* 2.783** 
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lnEC -21.347*** -3.264*** 0.152*** 1.156*** 

Kritik Değerler     

%1 -13.800 -2.580 0.174 1.780 

%5 -8.100 -1.980 0.233 3.170 

%10 -5.700 -1.620 0.275 4.450 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı göstermektedir. 

 

Serilere birim kök testi uygulandıktan sonra seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin test 

edilmesi için ARDL sınır testi uygulanmıştır. Test sonucunda elde edilen F-istatistiği (Wald test) 

değeri, Peseran vd. (2001) çalışmalarındaki alt ve üst kritik değerleri ile karşılaştırılarak 

eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu test edilmektedir. Elde edilen değer, kritik değerlerin altında 

olması durumunda ise eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı sonucuna ulaşılacaktır. F-istatistiğinin 

kritik değerlerin arasında bir değer olması durumunda eşbütünleşme konusunda kesin bir sonuca 

ulaşılamamaktadır. Çalışmada uygulanan ARDL sınır testi sonuçları tablo 3’de görülmektedir. 

Tablo 3’de görülen F-istatistiği sonuçlarına göre elde edilen değer Peseran kritik değerlerini %5 

anlamlılık düzeyinde üst sınırını aşması nedeniyle seriler arasında eşbütünleşme olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Tablo 3: ARDL Sınır Testi Sonuçları 

Tahmin Edien Model Optimum Gecikme uzunluğu F-İstatisği 

COt = f (GLOt, GDPt, GDPKt, 

INDt , URBt, ECt) 
(2, 0, 1, 1, 0, 1, 1) 3.447 

Kritik Değerler I(0) I(1) 

%1 2.88 3.99 

%5 2.27 3.28 

%10 1.99 3.09 

Not: Kritik değerler Peseran vd. (2001), Tablo CI(iii)’den elde edilmiştir. 

Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişken üzerinde uzun ve kısa dönemde etkilerinin yönünü ve katsayısını tahmin edebilmek üzere 

ARDL testi kullanılmıştır.  

Kısa ve uzun dönem katsayıları elde edilmeden önce yapılan teşhis testleri, Breusch-

Godfrey LM testi (Serial) sonucuna göre modelde otokorelasyon sorunu olmadığı, ARCH testi 

sonucuna göre değişen varyans sorununun olmadığı, Ramsey-Reset test sonucuna göre doğru 

fonksiyonel formun kullanıldığı ve Jargue-Bera Normalite (Normality) testi sonucuna göre hata 

terimlerinin normal dağılımı sahip olduğu tablo 4’de görülmektedir. Daha sonra, Şekil 1’de 

görüldüğü gibi, yapılan CUSUM VE CUSUMQ (Cumulative Sum and Cumulative Sum of 

Squares) testlerine göre parametrelerin istikrarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 4 : Kısa ve Uzun Dönem Katsayı Tahmincileri 

Değişken Katsayı Std. Hata t-istatistiği Olasılık 

Kısa Dönem     

D(LNCO(-1)) 0.064 0.0455 1.419 0.166 

D(LNGLO) -0.161*** 0.057 -2.825 0.008 

D(LNGDP) 8.660*** 1.531 5.655 0.000 

D(LNGDPK) -0.490*** 0.085 -5.763 0.000 

D(LNIND) 0.160*** 0.035 4.543 0.000 

D(LNURB) -0.675*** 0.201 -3.347 0.002 

D(LNEC) 1.162*** 0.062 18.470 0.000 

ECT(-1) -1.393*** 0.173 -8.010 0.000 

Uzun Dönem     

LNGLO -0.134*** 0.038 -3.540 0.001 

LNGDP 2.446** 0.921 2.654 0.012 

LNGDPK -0.131** 0.047 -2.731 0.010 

LNIND 0.062*** 0.020 3.008 0.005 

LNURB 0.430*** 0.079 5.435 0.000 

LNEC 0.903*** 0.078 11.485 0.000 

C -18.039 3.939 -4.579 0.000 

Teşhis Testleri     

 F-istatistiği Olasılık   

SERIAL  1.644 0.209   

ARCH 2.473 0.123   

RAMSEY 0.389 0.537   

JB Normalite 1.470 0.479   

CUSUM İstikrarlı İstikrarlı   
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CUSUMQ İstikrarlı İstikrarlı   

Not : *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade etmektedir. 

Varsayım testleri uygulanırken F-istatistiği kullanılmıştır. 
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Şekil 1: CUSUM ve CUSUMQ Parametre İstikrar Testleri 

Kısa dönemli katsayılar tablo 4’de incelendiğinde tüm katsayıların %1 önem düzeyinde 

anlamlı olduğu görülmektedir. Kısa dönemde Türkiye için küreselleşmenin, ekonomik büyümenin 

karesinin, kentleşmenin karbon salınımı (CO2) üzerinde etkisinin negatif olduğu, ekonomik 

büyümenin, sanayileşmenin ve elektrik tüketiminin ise karbon salınımı (CO2) üzerinde etkisinin ise 

pozitif olduğu görülmektedir. Ayrıca tablo 4’de görülen hata düzeltme terimi (ECT(-1)) sonucuna 

bakıldığında, karbon salınımı (CO2) üzerinde oluşabilecek bir şokun 1 dönemden daha kısa sürede 

giderilebileceğini göstermektedir. 

Uzun dönem katsayılara bakıldığında ekonomik büyümenin, sanayileşmenin, kentleşmenin 

ve enerji tüketiminin karbon salınımı (CO2) üzerindeki etkisinin pozitif ve istatistiki açıdan olumlu 

olduğu görülmektedir. Küreselleşmenin ve ekonomik büyümenin karesinin ise negatif olduğu 

görülmekte ve sonuçlar doğrultusunda incelenen 1970-2014 dönemi için Türkiye’de çevresel 

kuznets eğrisi  (EKC) hipotezinin geçerli olduğu görülmektedir. 

 

5.Sonuç 

Çalışmada 1970-2014 döneminde Türkiye için küreselleşmenin çevre kirliliği üzerindeki 

etkisi analiz edilmiştir. Çalışmada ayrıca küreselleşme ile birlikte, ekonomik büyümenin, enerji 

tüketiminin, kentleşmenin, sanayileşmenin karbon salınımı üzerindeki etkisi de incelenmiştir. 

Kurulan ampirik modelde değişkenler arasındaki ilişki ARDL sınır testi ile araştırılmıştır. 

Değişkenlere ait serilerin düzeyde durağan olmadığı Ng-Perron testi sonuçlarında görülmüş, 

serilerin farkı alınarak birinci farkta bütün serilerin durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. ARDL 

sınır testi ile seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi araştırılmış ve serilerin %5 anlamlılık 

seviyesinde birlikte hareket ettiği sonucu elde edilmiştir.  

Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkisinin araştırıldığı ARDL sınır testi 

sonuçlarına göre, kısa dönemde ekonomik büyümenin, sanayileşmenin ve enerji tüketiminin karbon 

salınımı üzerindeki etkisinin pozitif olduğu, küreselleşmenin ve kentleşmenin etkisinin ise negatif 

olduğu görülmektedir. Uzun dönemde ise küreselleşme haricindeki diğer bütün değişkenlerin 

karbon salınımı üzerinde etkisinin pozitif olduğu görülmektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre 

ekonomik büyümenin etkisinin pozitif ve ekonomik büyümenin karesinin etkisinin negatif olması, 

karbon salınımı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ters U şeklinde olduğunu göstermektedir. 

Bu durum söz konusu dönemde ekonomik büyüme oranındaki artışın belirli bir noktaya kadar çevre 

kirliliğine neden olacağı, ancak eşik noktasından sonra ekonomik büyümenin çevrenin kirlenmesine 

değil çevrenin temizlenmesine olanak sağlayacağını göstermektedir. Türkiye’de Çevresel Kuznet 
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Eğrisi Hipotezinin geçerli olduğu sonucu, Yavuz (2014), Albayrak vd. (2014),  Çağlar ve Mert 

(2017) gibi çalışmalarca da desteklenmektedir.  

Çalışmanın odak noktası bağımsız değişken olan küreselleşmenin, bağımlı değişken karbon 

salınımı üzerindeki etkisidir. Bu etkinin tespit edilmesi amacıyla değişkenler ARDL sınır testi ile 

analiz edilmiş ve analiz sonuçları küreselleşmenin karbon salınımı üzerinde etkisinin negatif 

olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda Türkiye’nin küreselleşme konusunda ilerlemesinin çevre 

kirliliği üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağını göstermiştir. Diğer değişkenler ile karbon 

salınımı arasında ilişkide ise sanayileşmenin, enerji tüketiminin, kentleşmenin, ekonomik 

büyümenin etkisinin pozitif olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin en 

önemli amacı ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Ekonomik büyümeyi sağlamak için uygulanan 

politikaların yanında bu ekonomik büyümenin sürdürebilir olması da önem arz etmektedir. 

Sonuçlara göre ekonomik büyümeyi sağlayacak politikalar üretilirken çevresel unsurlarında göz 

ardı edilmemesi gerekliliği görülmektedir. Ekonomik büyümeyi sağlamak üzere yapılması gereken 

üretim artışı ve buna bağlı olarak meydana gelen enerji tüketimindeki artış da karbon salınımı 

üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu analizler sonucunda elde edilmiştir. Enerji tüketimindeki artışın 

karbon salınımı üzerinde olumsuz etkisi Türkiye açısından çevre kirliliğine neden olan enerji 

kaynaklarının kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca Türkiye’nin en büyük girdi maliyeti olan 

enerjinin çevreye olan etkisi nedeniyle kullanılan enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi 

gerekmektedir. Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sürdürülebilir çevre için 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlenmesi gerekmektedir.  Coğrafi özellikleri yönünden 

yenilenebilir enerji için büyük imkanlara sahip olan Türkiye’nin bu alanda yatırımları artırması ve 

yatırımları teşvik etmesi gerekmektedir. Coğrafi olarak sahip olunan güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, 

jeotermal enerji kaynaklarının etkin şekilde kullanılması ve kapasitelerinin artırılması 

gerekmektedir. Ayrıca hidro enerji, biyokütle enerjisi, dalga enerjisi ve hidrojen enerjisi gibi enerji 

çeşitlerinde de yatırımların yapılması ve teşvik edilmesi çevre kirliliğinin engellenmesi adına 

önemli görülmektedir. 

Türkiye’nin küreselleşme faaliyetleri açısından 2002 yılından itibaren ciddi bir mesafe aldığı 

görülmektedir. Avrupa Birliği ile kurulan sıkı ilişkiler, birlik dışındaki ülkeler ile oluşturulan 

diyalog ortamı ülkeyi ekonomik, sosyal ve politik açıdan küresel bir ülke haline getirmiştir. Türkiye 

gibi gelişmekte olan bir ülkenin küreselleşme çabaları en başta ekonomik açıdan hem kendisine 

pazar bulması, hem de ülke içinde eksik olan finansal kaynakların ülkeye gelmesi bakımından 

faydalı sağlayacaktır. Küreselleşme faaliyetleri neticesinde artan kentleşmenin, sanayileşmenin, 

enerji tüketiminin ve ekonomik büyümenin karbon salınımı üzerindeki olumsuz etkisinin 

giderilebilmesi için en önemli husus enerji kaynaklarının çevreye zarar vermeyen yenilenebilir 

kaynaklara dönüştürülmesi ve yenilenebilir enerjinin depolanması için gerekli olan batarya 

teknolojisinde iyi durumda olan ülkelerle işbirliği yaparak ülke içinde yatırımlar yapılmasını 

sağlamak, sanayileşme konusunda çevre dostu teknolojilerin kullanılmasının teşvik edilmesi 

sağlanmalıdır. Kentleşmenin olumsuz etkisinin azaltılması için ise kamunun doğal dengeyi 

koruyucu politikalar belirleyerek gerekli önlemleri alması gerekmektedir.  
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TÜRKİYE’DE CARİ AÇIK İLE REEL DÖVİZ KURU 

ARASINDAKİ SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSEL 

İLİŞKİLERİN ANALİZİ 
*** 

EXAMINING SYMMETRIC AND ASYMMETRIC THE CAUSAL 

RELATIONSHIPS BETWEEN CURRENT ACCOUNT DEFICITS AND 

REAL EXCHANGE RATE IN TURKEY 

Mustafa ÖZER
34
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Öz 

Bu çalışmanın temel amacı, Cari açık ile Reel Döviz Kuru arasındaki nedensel ilişkileri, Hacker ve 

Hatemi-J (2006) ve Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen simetrik ve asimetrik nedensellik testleri 

ile 2002M02-2018M06 dönemi için incelmektir. Ayrıca, değişkenler arasındaki dinamik ilişkiler 

Hatemi-J (2011) tarafından geliştirilen asimetrik etki-teki fonksiyonları yardımıyla analiz 

edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, negatif döviz kuru şokundan pozitif cari açık 

şokuna ve pozitif döviz kuru şokundan negatif cari açık şokuna doğru tek yönlü nedensellik vardır. 

Üstelik asimetrik etki-tepki analiz sonuçları da bu bulguları desteklemektedir. Bu nedenle, bu 

değişkenler arasındaki ilişkileri modellerken ve özellikle de cari açığı azaltırken, reel döviz 

kurunun bu asimetrik etkilerini göz önüne almak gerekir. 

Anahtar kelimeler: Hacker ve Hatemi-J Simetrik Nedensellik Testi, Hatemi-J Asimetrik Nedensellik 

Testi, Asimetrik Etki-Tepki Fonksiyonları, Cari Açık. 

Jel Kodları: F31, F32, C32 

Abstract 

The main goal of this paper is to examine the symmetric and asymmetric causal relations between 

Current Account Deficits and real Exchange Rate in Turkey over the period of 2002M02-2018M06 

by using symmetric and asymmetric causality tests developed by Hacker and Hatemi-J (2006) and 

Hatemi-J (2012) respectively. Besides these causality tests, we also use asymmetric impulse 

response functions developed by Hatemi-J (2011) to provide further evidence about the dynamics of 

this relationship.  The empirical results of study provide some evidences of asymmetric causal 

relationships between variables. According to these results, there is a one way causality running 

from negative real exchange rate shocks to positive current account deficits shocks and positive 

real exchange rate shocks to negative current account deficits shocks. Moreover, analysis of 

asymmetric impulse response functions do support the findings of asymmetric causality test. Thus, 

this asymmetric relationships should be taken into account when modelling the relationships 

between these variables and policies developed to improve the quality of current account balances. 

Keywords: Hacker ve Hatemi-J Symmetric Test, Hatemi-J Asymmetric Causality Test, Asymmetric 

Impulse Response Function, Current Account Deficits. 

Jel Codes: F31, F32, C32 
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1. GİRİŞ  

Cari açık sorunu son yıllarda birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede temel makroekonomik 

sorunlardan birisidir ve birçok makroekonomik değişken etkilenmektedir. Cari açığı etkileyen bu 

değişkenlere cari açığın belirleyicileri denilmektedir. Bunlar ülkelerin ekonomik büyümeleri, enerji 

fiyatları, sermaye hareketleri, bütçe açıkları, faiz oranları, kamu ve özel sektör tasarrufları, reel 

döviz kuru gibi belirleyicilerdir. Ekonomiler için cari açığın sürekli artması istenilmeyen ve 

mücadele edilmesi gereken bir konudur. Türkiye ve Türkiye benzeri birçok ülkede cari açıkla karşı 

karşıya kalmakta ve bu durum ekonomilerini kırılgan hale getirmektedir. Özellikle Türkiye’de 

1980’li yılların sonlarında başlayan dış ticaret ve sermaye hesaplarındaki serbestleşmeyle birlikte 

tıpkı diğer gelişmekte olan ülkelerdeki gibi cari açık önemli bir sorun haline gelmiştir. Türkiye’nin 

karşı karşıya kalmış olduğu 1994 ve 2001 krizlerinin sebeplerinin başında yüksek cari açık 

gelmektedir. Bu nedenle cari açığı etkileyen faktörlerin incelenmesi önem arz etmektedir. Döviz 

kurunun da cari açık üzerinde etkisi beklenmektedir. Çünkü hem dış ticaret olsun hem de finansal 

işlemlerin çoğu yabancı para cinsinden yapılmaktadır. Bu sebepten reel döviz kurundaki 

değişimlerin cari açığı etkilemesi beklenmektedir. 

 Bu çalışmada Türkiye’de, 2002M06-2018M06 döneminde reel döviz kuru ile cari açık arasındaki 

simetrik ve asimetrik etkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda ilk 

olarak reel döviz kuru ile cari açık arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalar incelenmektedir. İkinci 

olarak analizde kullanılan veri ve model tanıtıldıktan sonra üçüncü olarak reel döviz kuru ile cari 

açık arasındaki ilişkiler zaman serisi analizlerinden yararlanılarak test edilmektedir. Çalışma hem 

inceleme döneminin farklılığından hem de kullanılan yöntemin daha önce bu konu için 

kullanılmamasından dolayı önemli bir çalışmadır.  

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Çalışmanın bu kısmında cari açık ile reel döviz kuru /döviz kuru arasındaki ilişkileri inceleyen 

çalışmalar incelenmektedir. Hem Türkiye için hem de birçok ülke için bu iki değişken arasındaki 

ilişkileri inceleyen çalışmalar bulunmaktadır. Öncelikle Türkiye özelinde yapılan çalışmalara 

değinildikten sonra diğer ülkeler için yapılan çalışmalar da incelenmektedir.  

Türkiye için Kasman, Turgutlu ve Konyalı (2005) 1984Q1-2004Q3 dönemine ait cari işlemler 

dengesi, reel döviz kuru ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri sınır testi yöntemi kullanarak 

araştırmış, sonuç olarak değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca 

reel döviz kurunun cari işlemler açığı üzerinde daha yüksek ve belirgin bir etkiye sahip olduğu 

bulgusunu elde etmişlerdir. Benzer bir çalışmada 1987Q1-2006Q3 dönemi için Erbaykal (2007) 

tarafından yapılmıştır. Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik analizi kullanılarak yapılan 

çalışmada hem ekonomik büyümenin hem de reel döviz kurunun cari açığa neden olduğu sonucunu 

ortaya çıkmıştır. 

Türkiye için yapılan diğer bir çalışmada Peker ve Hotunoğlu (2009) tarafından yapılmıştır. 

Çalışmada 1992-2007 yılları arası ekonomik büyüme, döviz kurları ve cari açık arasındaki ilişkileri 

VAR yöntemi kullanarak incelemiş, sonuç olarak ekonomik büyümenin düşük, kurlardaki artışın 

ise yüksek oranda cari açığı artırdığı bulgusuna ulaşmıştır. Çiftci (2014), 2001Q1-2012Q3 

dönemine ait verileri kullanarak cari işlemler açığı, reel gayrisafi yurt içi hasıla ve ÜFE bazlı reel 

efektif döviz kuru değişkenleri arasındaki ilişkileri Johansen Eşbütünleşme Testi ve Granger 

Nedensellik Testi yardımıyla incelemiştir. Yapılan analizler sonucunda değişkenler arasında uzun 

dönemli ilişkilerin olduğu saptanmıştır. Granger nedensellik analizi sonucuna göre ise cari açığın 

gayrisafi yurt içi hasılaya ve reel döviz kurundaki değişimlere neden olduğu bulgusuna ulaşmıştır.  

Genellikle yukarıda bahsedilen çalışmalarda döviz kurunun ve ekonomik büyümenin cari açıkla 
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ilişkisini inceleyen çalışmalar olduğu görülmektedir. Farklı değişkenler kullanarak yapılan 

çalışmalarda mevcuttur. Örneğin Uz (2010), 1987Q1-2008Q2 dönemi arası cari açık, döviz kuru, 

özel tasarruf ve kamu tasarufu değişkenleri arasındaki ilişkileri ARDL yöntemi kullanarak analiz 

etmiştir. Yapılan analizler sonucunda uzun dönemde seçilen bu değişkenlerin cari açık üzerinde 

etkisinin bulunduğunu ortaya çıkmıştır. Ayrıca döviz kurunun cari açık üzerinde etkisinin güçlü 

olduğuda yapılan çalışmada vurgulanmıştır.   

Diğer ülkeler için yapılan çalışmalara bakıldığında ilk  olarak Calderon, Chong ve Loayza (2002) 

tarafından yapılan çalışmayı örnek gösterebiliriz. Yazarlar 44 tane gelişmiş ülke için cari açığın 

belirleyicileri üzerine bir çalışma yapmışlardır. Bu ülkelere ait 1966-1994 yılları arası çeşitli makro 

ekonomik değişkenlerin cari işlemler açığı üzerindeki etkileri panel veri analizleri  yardımıyla tespit 

edilmiş ve yapılan analizler sonucunda reel döviz kurunun değerlenmesi cari işlemler açığında 

artışa neden olduğu görülmüştür.  Henry ve Longmore’un (2003) Jamaika için 1990-2001 arası 

çeyreklik verileri kullanarak yapığı çalışmada reel efektif döviz kurunun cari açık üzerinde önemli 

bir rol oynamadığı bulgusuna ulaşmışlardır. Bir diğer çalışmada Bussière, Karadimitropoulou ve 

León-Ledesma (2017) tarafından G6 (G7-ABD) ülkeleri için Yapısal VAR analizi kullanarak 

incelemiştir. Analizler sonucunda reel döviz kurunun cari açık dalgalanmaları üzerindeki rolünün 

belirlenmesinin zor olduğunu vurgulamıştır.  Beckmann ve Czudaj (2016) ise Avusturalya, Kanada, 

Fransa, Almanya, Hong Kong, Italy, Japan, Kore, Mekskika, İngiltere ve ABD ülkeleri ve 1980-

2013 dönemi için reel döviz kuru ve cari açık arasındaki ilişkiler incelemiştir. Yapılan analizler 

sonucunda zamana göre değişiklik gösterse de esas olarak reel efektif döviz kurundan cari işlemler 

dengesine doğru nedensellik olduğu belirtilmiştir.  Çütçü, Eren ve Türkoğlu (2017) ise OECD 

ülkeleri için 1985-2015 yılları arası reel döviz kuru ile birlikte enerji tüketimi değişkenini de 

kullanarak cari açık arasındaki ilişkiler incelemiştir. Yapılan bir takım panel veri analizleri 

sonucunda değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisini olduğu tespit edilmiştir. Ancak reel döviz 

kuru ile cari açık arasında herhangi bir nedensellik bulgusuna rastlanılmamıştır. OECD ülkelerinde 

cari açığın belirleyicilerini belirlemek amacıyla yapılan ve değişkenlerden birinin de reel döviz kuru 

olan bir diğer çalışma da Kesikoğlu, Yıldırım ve Çeştepe (2013) tarafından yapılmıştır. 1999-2009 

yıllarına ait verileri Panel Veri Yöntemleri ile analiz eden çalışmada ekonomik büyüme, faiz oranı 

ve bütçe açığı cari açık üzerinde etkiliylen, döviz kurunun ise cari açık üzerinde herhangi bir etkiye 

sahip olmadığını tespit etmişlerdir.  

Yapılan çalışmaları genel olarak özetlemek gerekirse Türkiye için ve diğer ülkeler için yapılan çoğu 

çalışmalarda reel döviz kurunun cari açık veya cari işlemler dengesi üzerinde etkisinin olduğu 

görülmektedir. Ancak reel döviz kurunun cari açık üzerinde etkisinin olmadığı veya belirsiz olduğu 

bulgularına ulaşan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma literatürdeki çalışmalardan farklı olarak 

reel döviz kuru ile cari açık arasındaki nedensel ilişkiler hem simetrik hem de asimetrik olarak 

incelenmektedir.  

3. VERİ VE MODEL 

Bu çalışmada cari açık (CAD) ve Reel efektif döviz kuru (RER) arasındaki ilişkiler, aylık veri 

kullanılarak 2002M06-2018M06 dönemi için analiz edilmiştir. Değişkenlere ait veriler Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) alınmıştır. 

Değişkenlere aitzaman serisi grafikleri Şekil 1’de görülmektedir.  
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Şekil 1. Değişkenlerin Orijinal Değerlerine Ait Grafikler 

Grafikler incelendiğinde, hem CAD’da hem de RER’de yapısal kırılmaların ve oynaklıkların 

olduğu görülmektedir. Bu azalış ve artışlar değişkenlerde var olan pozitif ve negatif şokları 

içermektedir. 

Değişkenlerin orijinal değerleri arasındaki ilişkiler şu şekilde modellenebilir: 

                             (1) 

ve 

                             (2) 

(1) nolu model RERt’de meydana gelen değişmenin CADt üzerindeki etkisini gösterirken, (2) nolu 

model ise  CADt’da meydana gelen değişmenin RERt üzerindeki etkisini ifade etmektedir. 

Modellerde yer alan    ve    modellerin sabit terimini,     ve    eğim katsayılarını ve son olarak 

   ve    modellerin hata terimlerini göstermektedir.  

4. YÖNTEM VE BULGULAR 

Değişkenler arasındaki dinamik ilişkiler üç aşamada analiz edilmiştir. Önce, değişkenler arasındaki 

simetrik nedensellik ilişkileri Hacker ve Hatemi-J (2006) tarafından geliştirilen nedensellik testiyle; 

asimetrik nedensellik ilişkileri Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testiyle 

analiz edilmiş ve nihayet Hatemi-J (2011) tarafından geliştirilen asimetrik etki tepki fonksiyonu 

yardımıyla asimetrik nedensellik ilişkilerin yönleri ve süreleri incelenmiştir.  

Hacker ve Hatemi-j (2006) tarafından geliştirilen nedensellik testinin temeli birçok avantajı içinde 

barındıran Toda ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen nedensellik testine dayanmaktadır. 

Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik testinde olduğu gibi Hacker ve Hatemi-j (2006) tarafından 

geliştirilen nedensellik testlerine ait eşitlik şu şekilde gösterebilir: 

[
    

    
]       [

      

      
]           

[
           

           

]                  

 

(3) nolu modelde yer alan “p” Vektör Otoregresif (VAR) modeli yardımıyla
36

 belirlenen gecikme 

sayısını, dmax ise değişkenlerin maksimum bütünleşme derecelerini ifade etmektedir. “p” değeri 

çeşitli bilgi kriterleri kullanılarak belirlenmektedir. Hacker ve Hatemi-j (2006) nedensellik testi için 

“p” değeri Hatemi-J Bilgi Kriteri yardımıyla belirlenmiştir. Değişkenlerin maksimum bütünleşme 

(dmax) dereceleri birim kök testleri
37

 kullanılarak belirlenmektedir. (3) nolu model üzerinden Toda 

                                                 
36

 VAR(p) modelinde istikrarlılık koşulu, değişen varyans ve otokorelasyon olmaması koşullarını sağlanmalıdır. Bu 

koşulları sağlayan “p” değeri uygun gecikme değerini ifade etmektedir.  
37

 Bu çalışmada Şekil 1’de görüldüğü üzere değişkenlerin orijinal hallerinde yapısal kırılmalar olmasından dolayı tek 

kırılmayı dikkate alan ADF birim kök testi kullanılmıştır. 
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ve Yamamoto (1995) Hacker ve Hatemi-j (2006) nedensellik testlerine ait hipotezler şu şekilde 

ifadeedilebilir; 

H0=   =  =…=   =0, “RERt, CADt’ın Granger Nedeni Değildir” veya “CADt, RERt’in Granger 

Nedeni Değildir” 

H1= En az bir    , “RERt, CADt’ın Granger Nedenidir” veya “CADt, RERt’in Granger 

Nedenidir” 

Hacker ve Hatemi-j (2006) testi, Toda ve Yamamoto (1995) testine ilave olarak değişkenler 

arasındaki nedensellik ilişkilerini bootsrap kullanarak incelemesi (test istatistiklerini elde etmesi), 

aynı zamanda kritik değerleri de bootsrap ile elde etmesidir. Böylece Hacker ve Hatemi-j (2006) 

normal dağılımdan sapmalardan meydana çıkabilecek sorunların engellenebileceğini ifade 

etmektedirler.  

Her iki testi uygulamanın ortak avantajı, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığının bir 

öneminin olmaması ve değişkenlerin farklı seviyelerde durağan olabilmesidir. Ayrıca Granger 

nedensellik testinden farklı olarak değişkenler seviyelerinde durağan olmasa bile orijinal 

değerleriyle, yani farkları alınmadan nedensellik testi yapılabildiği için değişkenlere ait verilerde 

uzun dönem bilgi kaybının önüne geçilmektedir.  

Hacker ve Hatemi-J (2006) nedensellik testini uygularken, önce maksimum bütünleşme derecesini 

ve dolayısıyla da değişkenlerin bütünleşme derecelerini belirlemek gerekir. Tablo 1’de değişkenlere 

ait birim kök test sonuçları görülmektedir.  

Tablo 1: Tek Kırılmalı ADF Birim Kök Test Sonuçları* 

Değişken Test İstatistiği Olasılık Kırılma Tarihi 

CADt -2.58 0.92 2009M11*** 

RERt -3.33 0.76 2008M09*** 

CADt -15.39** 0.01 2011M04 

RERt -9.14** 0.01 2008M09*** 

* Trendli ve Sabitli Model için birim kök testi yapılmıştır ve geçikme 

uzunluğu modified SC'ye göre belirlenmiştir 

**%5 anlamlılık düzeyine göre durağanlığı ifade etmektedir.  

*** Belirlenen yapısal kırılma tarihlere bakıldığında Küresel Krizin 

etkilerinin olduğu dönemlere den gelmektedir.  

 

Tablo 1 incelendiğinde,  her iki değişkende birinci farklarında durağandırlar, yani I(1)’dir. Bu 

durumda (3) nolu model için dmax=1 olarak belirlenmiştir. Değişkenlerin durağanlık seviyeleri 

belirlenmesinden sonra sıra nedensellik testindedir. Tablo 2’de (3) nolu model için yapılan Hacker 

ve Hatemi-j (2006) Nedensellik Testi sonuçları görülmektedir.  

Tablo 2: Hacker ve Hatemi-j (2006) Nedensellik Test Sonuçları 

Hipotezler 

Test 

İstatistiği  

Kritik Değer 

(%5)** Gecikme* 
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RERt,CADt'ın Granger Nedeni Değildir. 0.92 3.86 2 

CADt, RERt'in Granger Nedeni Değildir. 0.50 3.87 2 

* Uygun gecikme uzunluğu HJC ile belirlenmiştir. dmax=1 

**Kritik değerler boostrap ile elde edilmiştir. 

 

Değişkenlerin orijinal değerleri kullanılarak yapılan bu testte, değişkenler arasında herhangi bir 

nedensellik ilişkisi yoktur. Bu durum değişkenlerde simetrik nedensellik ilişkisi olmadığını 

göstermektedir. Bununla birlikte, Granger ve Yoon’un (2002) ve Hatemi-J (2012)’de belirttiği üzere 

değişkenlerin orijinal değerleri arasında ilişki olmamasına rağmen değişkenlerin bileşenleri veya 

şokları arasında anlamlı ilişkiler olabilmektedir. Bu durum ise değişkenler arasında asimetrik 

ilişkilerin olduğunu göstermektedir. Hatemi-J (2012), bu durumu dikkate alarak Hacker ve Hatemi-

J (2006) simetrik nedensellik testini geliştirerek asimetrik bir nedensellik testi elde etmiştir. Hatemi-

j (2012) tıpkı Granger ve Yoon’un (2002) çalışmasında olduğu gibi değişkenleri pozitif ve negatif 

şoklarına ayırmaktadır. Hatemi-J’de (2012, s. 449) olduğu gibi değişkenler rassal yürüyüş 

çerçevesinde şu şekilde tanımlanmaktadır:  

                     ∑    

 

   

              

 

ve 

 

                     ∑    

 

   

              

Değişkenlerin tanımında yer alan      ve      değişkenlere ait başlangıç değerlerini ifade 

ederken,      ve     ise değişkenleri “beyaz gürültü” den saptıran şokların toplamıdır. Bu şoklar ise 

şu şekilde tanımlanmaktadır (Hatemi-j, 2012; 449); 

 

   
                

              (her iki değişkene ait pozitif şoklar) 

   
                

             (her iki değişkene ait negatif şoklar) 

ise 

        
      

 ,          
      

   şeklindedir.  

 

Buradan CADt ve RERt değişkenlerini yeniden tanımlamak gerekirse; 

                     ∑   
 

 

   

  ∑   
 

 

   

              

ve 
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                     ∑   
 

 

   

  ∑   
 

 

   

              

Bu aşamadan sonra elde değişkenlere ait kümülatif şoklar şu şekilde ifade edilmektedir: 

    
   ∑   

 

 

   

     
   ∑   

 

 

   

     
   ∑   

 

 

   

      
   ∑   

 

 

   

              

    
 , cari açık değişkeninin kümülatif pozitif şoklarını,     

 , cari açık değişkeninin kümülatif 

negatif şoklarını,     
 ’ı reel efektif döviz kuru değişkeninin kümülatif pozitif şoklarını, son olarak 

    
  ise reel efektif döviz kuru değişkeninin kümülatif negatif şoklarını ifade etmektedir. Hatemi-

J (2012) bu şoklar arasındaki nedensellik ilişkilerini tıpkı Hacker ve Hatemi-J (2006) geliştirmiş 

olduğu yöntemle incelemektedir. Ancak şoklar arasındaki nedensellik ilişkileri incelemesinden 

dolayı bu teste asimetrik nedensellik analizi adı verilmektedir. Şoklar arasındaki ilişkiler VAR 

modeli yardımıyla şu şekilde gösterilebilir: 

[
    

 

    
 ]       [

      
 

      
 ]      [

      
 

      
 ]                  

(9) nolu modeller değişkenlerin sadece pozitif şokları arasındaki ilişkileri göstermektedir. Ayrıca 

negatif şoklar arasındaki ilişkiler modellenebileceği gibi pozitif ve negatif şoklarda aynı eşitlik 

içinde modellenebilir. Böylece bu şoklar kullanılarak şu hipotezlerin test edilmesi mümkündür: 

1. Sıfır Hipotez: Pozitif Reel Döviz Kuru Şokundan      
   Pozitif Cari Açık Şokuna      

   doğru 

nedensellik yoktur. 

2. Sıfır Hipotez: Pozitif Reel Döviz Kuru Şokundan      
   Negatif Cari Açık Şokuna      

    doğru 

nedensellik yoktur. 

3. Sıfır Hipotez: Negatif Reel Döviz Kuru Şokundan      
   Pozitif Cari Açık Şokuna      

   doğru 

nedensellik yoktur. 

4. Sıfır Hipotez: Negatif Reel Döviz Kuru Şokundan      
   Negatif Cari Açık Şokuna      

     doğru 

nedensellik yoktur.  

5. Sıfır Hipotez: Pozitif Cari Açık Şokundan      
    : Pozitif Reel Döviz Kuru Şokuna      

   doğru 

nedensellik yoktur. 

6. Sıfır Hipotez: Pozitif Cari Açık Şokundan      
     Negatif Reel Döviz Kuru Şokuna      

   doğru 

nedensellik yoktur. 

7. Sıfır Hipotez: Negatif Cari Açık Şokundan      
      Pozitif Reel Döviz Kuru Şokuna      

   doğru 

nedensellik yoktur. 

8. Sıfır Hipotez: Negatif Cari Açık Şokundan      
   Negatif Reel Döviz Kuru Şokuna      

      doğru 

nedensellik yoktur. 

 

Bu hipotezlerin test edilebilmesi ve VAR(p+dmax) modellerinin belirlenebilmesi için ilk olarak 

şokların durağanlık seviyeleri incelenmelidir. Şekil 2’de görüldüğü üzere şokların tamamında trend 

bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı trendi de dikkate alan ADF birim kök testi kullanılarak şokların 

durağanlık yapıları incelenmiş ve modellere ait maksimum bütünleşme dereceleri ortaya 

konulmuştur. 
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Şekil 2: Şoklara ait Grafikler 

Tablo 3’de şoklara ait ADF birim kök test sonuçları görülmektedir.  

Tablo 3: Şoklara Ait ADF Birim Kök Test Sonuçları* 

Değişken Test İstatistiği Olasılık 

    
  -2.56 0.29 

    
  -3.23 0.08 

    
  -1.67 0.91 

    
  -3.08 0.11 

    
  -14.68** 0.01 

    
  -13.97** 0.01 

    
  -12.42** 0.01 

    
  -3.96** 0.01 

* Sabitli ve Trendli Model için birim kök testi yapılmıştır. 

**% 5 istatistiki anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir.  

Tablo incelendiğinde tüm şokların birinci farklarında durağan oldukları görülmektedir. Bu durumda 

şoklar arasındaki asimetrik nedensellik analizinde kullanılacak olan maksimum bütünleşme derecesi 

1’dir.  

Şokların durağanlık seviyelerinin belirlenmesinden sonra sıra Hatemi-J (2012) asimetrik 

nedensellik testinin uygulanmasına gelir. Tablo 4’de asimetrik nedensellik testine ait sonuçlar 

görülmektedir.  

Tablo 4: Hatemi-j (2012) Asimetrik Nedensellik Test Sonuçları* 

Hipotezler Test İstatistiği 

Kritik Değer 

(%5)** Gecikme* 

    
 ,     

 'ın Granger 
0.03 4.09 2 
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Nedeni Değildir. 

    
 ,     

 'ın Granger 

Nedeni Değildir 0.11 3.88 2 

    
 ,     

 'ın Granger 

Nedeni Değildir. 13.16*** 6.43 3 

    
 ,     

 'ın Granger 

Nedeni Değildir 9.87*** 6.26 3 

    
 ,     

 'ın Granger 

Nedeni Değildir. 0.004 3.99 2 

    
 ,     

 'ın Granger 

Nedeni Değildir 0.02 3.73 2 

    
 ,     

 'ın Granger 

Nedeni Değildir. 0.94 3.88 2 

    
 ,     

 'ın Granger 

Nedeni Değildir. 0.23 4.06 2 

* Uygun gecikme uzunluğu HJC ile belirlenmiştir. dmax=1 

**Kritik değerler boostrap ile elde edilmiştir. 

*** %5'e istatistiki anlamlılık düzeyine göre nedenselliği ifade etmektedir.  

Burada da uygun gecikme sayısı HJC ile belirlenmiş ve maksimum bütünleşme derecesi belirlenen 

gecikmelere ilave edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde negatif reel döviz kuru şokundan      
  , 

pozitif cari açık şokuna       
   ve pozitif reel döviz kuru şokundan      

  , negatif cari açık 
şokuna       

   nedensellik ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu durum Türkiye için reel döviz 

kuru (RER) ile cari açık (CAD) arasında asimetrik nedensellik ilişkisinin olduğunun bir 

göstergesidir. Nedensellik ilişkisi tespit edilen şoklar arasındaki nedensellik yönünün işaretini 

belirlemek amacıyla Hatem-J (2011) tarafından geliştirilen asimetrik etki tepki fonksiyonu 

kullanılmıştır.  Burada şoklar durağan hale getirilerek analize değil edilmiş ve VAR(p) modeli 

üzerinden analiz yapılmıştır. VAR modeli için p değeri VAR modelinin sağlaması gereken koşulları 

sağlayan uygun gecikme sayısıdır.      
  ile      

  arasındaki etki tepki fonksiyonlarını 

incelediğimiz model VAR(1) modelidir.      
  ile     

  arasındaki etki tepki fonksiyonlarını 

incelediğimiz model ise VAR(1) modelidir.  

Etki tepki fonksiyonlarına ait grafikler Şekil 3’de görülmektedir.  

 

Şekil 3: Etki Tepki Fonksiyonları 

Bu sonuçlara göre negatif reel döviz kuru şokunda meydana gelen bir artış pozitif cari açık şokunu 

azaltırken, pozitif reel döviz kuru şokunda meydana gelen bir artış ise negatif cari açık şokunu 
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artırmaktadır. Bir başka ifadeyle, reel döviz kurunda meydana gelen azalmaların artması cari açığın 

artışını azaltmaktadır. Ayrıca reel döviz kurunda meydana gelen artışların artması, cari açığın 

azalışını artırmaktadır. Ancak bu etkilerin çok kısa dönemler için anlamlı olduğu da göze 

çarpmaktadır. Ayrıca bu bulgular, Türkiye’de reel döviz kurunun, cari açık üzerinde doğrudan 

değil; şoklar aracılığıyla etkisi olduğunu göstermektedir. 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada Türkiye’de reel döviz kuru ile cari açık arasındaki ilişkiler 2002M06-2018M06 

dönemi için analiz edilmiştir. Bu doğrultuda ilk olarak değişkenlerin orijinal değerlerini dikkate 

alarak Hacker ve Hatemi-J(2006) tarafından geliştirilmiş olan simetrik nedensellik analizi ile 

değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapılan simetrik nedensellik analizi sonucunda 

değişkenler arasında simetrik nedensellik ilişkisinin olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Değişkenlerin 

orijinal değerleri arasında ilişki olmamasına rağmen değişkenlere ait şoklar arasında ilişkilerin 

olabileceği düşüncesiyle Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik analizi 

değişkenlere uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda değişkenler arasında asimetrik ilişkilerin olduğu 

ortaya konulmuştur. Özellikle negatif reel döviz kuru şokundan, pozitif cari açık şokuna ve pozitif 

reel döviz kuru şokundan, negatif cari açık şokuna nedensellik ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Etki-tepki fonksiyonu sonucuna göre de negatif reel döviz kuru şokunda meydana gelen bir artış 

pozitif cari açık şokunu azaltırken, pozitif reel döviz kuru şokunda meydana gelen bir artış ise 

negatif cari açık şokunu artırmaktadır. Daha geniş bir ifadeyle reel döviz kurunda meydana gelen 

azalmaların artması cari açığın artışını azaltmaktadır. Ayrıca reel döviz kurunda meydana gelen 

artışların artması, cari açığın azalışını artırmaktadır. Ancak bu etkilerin çok kısa dönemler için 

anlamlı olduğu da göze çarpmaktadır.  Reel döviz kurunun cari açığı doğrudan değil de şoklar 

üzerinden etkilemesi, cari açığı azaltmada reel döviz kurunu kullanırken son derece dikkatli 

olunması gerektiğini ortaya koymaktadır.  
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Öz 

Türkiye, ekonomik büyüme performans ile son yıllarda gelişmekte olan ülkeler arasında trend 

yakalamış bulunmaktadır. Ekonomik büyümede yakalanan bu trendin birçok faktöre bağlı olduğu 

literatürde görülmektedir. Bu çalışmada ise, politik istikrarın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 

Türkiye için 1996 -2016 yıllarını kapsayan dönem için incelenmiştir. Çalışmada ayrıca yoksulluk, 

hükümet etkinliği, hukukun üstünlüğünün de ekonomik büyüme üzerinde etkisi Johansen 

eşbütünleşme ve FMOLS katsayı tahmincisi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre politik 

istikrarın ekonomik büyüme üzerinde etkisinin istatistiki açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca hukukun üstünlüğünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin negatif, kamusal etkinliğin ise 

pozitif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu, yoksulluğun ise ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 

istatistiki olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Politik İstikrar, Ekonomik Büyüme, Yoksulluk. 

Jel Kodları: F59, F43, C40 

 

Abstract 

In recent years, Turkey has achieved important trend in terms of economic growth performance. In 

economics literature, it seems the economic performance is depend on many factors. 

In this study, the impact of political stability on economic growth is examined for the period from 

1996 to 2016 in Turkey.  In addition, the impacts of poverty, government efficiency and rule of law 

on economic growth are also examined using with johansen cointegration and fmols estimator. 

According to the findings, it is found that the impact of political stability on economic growth is 

statistically insignificant .Furthermore, the findings show that the effect of rule of law on economic 

growth is negative, the effect of government efficiency is positive and the effect of poverty on 

economic growth is statistically insignificant. 
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1. GİRİŞ  

Politik istikrarsızlık kavramını açıklamada yazarların ortak bir görüşleri yoktur. Fakat 

yazarların bu kavramı açıklarken yaygın kullandıkları iki görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

mevcut anayasal düzeni bozmak diğeri ise mevcut anayasal düzen içerisinde hükümetlerin 

değişimleri, politik karmaşıklık, koalisyonlar gibi durumlar ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra 

politik istikrarsızlık oluşturan birden çok etken  vardır. Bu etkenler, parlamentonun kutuplaşması, 

koalisyon hükümetleri, askeri müdahaleler,  hükümet değişikliğinin sıklığı gibi durumlardır. Tüm 

bu etkenlerin birleşimi politik istikrarsızlık yaratmasına bağlı olarak büyüme oranlarının düşmesine 

sebep olmaktadır(Yalcınkaya,2017).        

Politik istikrarsızlığın büyüme üzerine etkisi birden çok değişkenleri etkileyerek ortaya 

çıkmaktadır. Bu etkilemede özellikle geleceğe ilişkin olan belirsizlik ortamıdır. Politik 

istikrarsızlığın getirdiği bu belirsizlik ilk önce yasal sistemde meydana gelen zayıflama ve 

beraberinde getirdiği mülkiyet haklarının  güvence altında olmasının zayıflayacağı düşüncesidir. Bu 

düşünceye bağlı olarak yatırımcıların mevcut kararlarını etkileyerek sermayenin piyasadan veya 

ülkeden çekilmesine kadar giden bir süreç yaratabilecektir. Gelecekle ilgili bu belirsizlik durumu  

iktidardaki mevcut hükümet içinde uygulayacağı politikaları etkileyerek ekonomik vaatlerini kısa 

vadeli tutarak oy oranlarını yükseltirken uzun vadeli verimli politikalarından vazgeçmesine sebep 

olacaktır.    

Politik istikrarsızlığın büyüme üzerine etkisi yurtiçini yapılan sermayenin politik istikrarsızlık 

ortamında ülke ekonomisinden çıkışıdır. Ülke ekonomisinde bulunan fiziksel ve finansal 

sermayenin yurtdışına çıkışına sebep olmaktadır(Lensink vd. 2000:87). Sermaye çıkışları başta 

büyüme oranlarını  olmak üzere birçok ürün fiyatlarının maliyetlerini artırarak ekonomik sıkıntılara 

sebep olacaktır.  Küreselleşme ile ülke ekonomisine giren yabancı sermaye yatırımları politik 

istikrarsızlık durumunda güvenin bozulmasından dolayı yatırım tercihlerini başka ülkelere 

çevireceklerdir. Politik istikrarsızlık sonucu geleceğe ilişkin belirsizlikler sonucu yurtiçi ve 

yurtdışındaki yatırımların mevcut sisteme olan güvenlerinin kaybedilmesi sermaye kaçışlarına 

sebep olacaktır. Ayrıca mevcut sisteme olan güvenin kazandırılması tekrardan maliyetli ve uzun bir 

zaman gerektireceğinden ülkenin eski günlerine dönmesini de geciktirecektir.    

 Çalışmada Türkiye’nin ekonomik istikrarsızlığın devamlı tekrar eden bir olgu olduğu göz 

önüne alındığında, ekonomik büyümenin sağlanmasında ve toplumun refah düzeyinin artmasında 

ekonomik istikrarın önemli olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda çalışmada politik istikrarsızlık ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Politik istikrar ve ekonomik sürdürülebilirlik üzerine literatür taraması yapıldığında  1990’lı 

yıllardan sonra iktisadi büyüme modellerinin gelişimi ile yoğunlaştığı görülmüştür. Çalışmaların bu 

yıllardan sonra gelişim göstermesindeki sebeplerin başında verilerin tanımlanmasının yapılabilir 

olması ve baz alınan göstergelerin güvenilir kaynaklardan sağlanabilir olması gösterilebilir 

(Yalcınkaya,2017). Konu ile ilgili literatür taraması  yapıldığı zaman yapılan çalışmalarda genelde 

iki tür kaynak gösterimi baz alınarak incelemelerde bulunulmuş. Bunlardan ilki yazarlar tarafından 

türetilen istikrarsızlığa sebep olan göstergeler. Bunların içerisinde en çok değişiklikleri kullanılan  

göstergeler savaş, terör, darbe ve hükümet değişikliğine bağlı ortaya çıkan  istikrarsız durumlar. 
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Yazarlar tarafından kullanılan ikinci gösterge olarak çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlar 

tarafından yayınlan  endeks göstergeleri olmaktadır. Yapılan çalışmalarda genel olarak yatay kesit 

analizi ve  panel veri analizi kullanılarak politik istikrar ve ekonomik büyüme ilişkisi incelenmiştir. 

Bu çalışmanın literatür bölümünde, bahsi geçen ilişkileri Türkiye için inceleyen çalışmalar ağırlıklı 

olmak üzere, ülke bazlı veya ülke grupları olarak inceleyen çalışmalara da yer verilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda; Politik istikrarın ekonomik büyümeye etkilerinin pozitif veya negatif 

etki bırakarak anlamlı etki bıraktığı sonucuna ulaşan çalışmalar bulunmaktadır. Yalçınkaya vd,. 

(2017) tarafından 1996 ve 2015 dönemi için Panel veri analizi ile incelemiştir. Çalışmada politik 

istikrarın/istikrarsızlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri farklı politik rejim tiplerine sahip 

dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisini gruplandırarak G-12 ve G-8 ülke grupları için ayrı ayrı 

incelmiştir. G-12 ve G-8 ülke grupları için sırasıyla pozitif/negatif yönlü ve istatistiki açıdan 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca çalışmada G-12 ve G-8 ülkelerinin farklı gelişmişlik 

düzeylerine sahip olmalarının politik açıdan etkilerinin fiziki sermaye birikimden daha etkili olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Bildirici,(2004) tarafından 1985 ve 2004 dönemi için siyasi istikrarsızlık, 

finansal derinlik ve ekonomik büyüme arasındaki bağlantı hem teorik hem de ampirik modelde 

incelenmiştir. Gür vd,. (2012) Gelişmekte olan ülkelerde politik istikrarın ekonomik büyüme 

üzerine olan etkilerini 1986 ve 2003 dönemlerini incelemiştir. Panel veri analizi ile yapılan 

çalışmada ekonomik büyüme ile makroekonomik performans üzerine pozitif etkiye sahip olduğu 

sonucu bulunmuştur. Ayrıca Panel veri analizi sonucu elde edilen diğer bir bulgu ise, tahmin edilen 

ülke etki katsayılarının Asya ülkeleri için pozitif, Latin Amerika ülkeleri için ise negatif etkiye 

sahip olduğu sonucudur. Parlakyıldız (2005) tarafından yapılan çalışmasında Latin Amerika ülkeleri 

için 1999 ve 2013 dönemleri için politik istikrarsızlık seviyesinin ekonomik performans üzerindeki 

etkisini analiz etmektedir. Panel veri analizi kullanılan çalışmada işsizlik oranı ve politik 

istikrarsızlık seviyesinin ekonomik performansı negatif  etkilediğini ancak enflasyon oranının 

ekonomik performans üzerinde hiçbir etkisi olmadığı sonucunu bulunmuştur. Şanlisoy (2010) 

çalışmasında politik yönetim ile ekonomik göstergeler arasında ilişkiyi inceleyerek politik 

istikrarsızlığın sebeplerini ortaya koymaya çalışacaktır. Politik istikrarsızlığın ekonomik büyümeye 

ulaşmak için konulan amaçlara negatif etki yarattığı ve etkinin azaltılması için gerekli davranışların 

sergilenmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Teletar (2010) tarafından 1986 ve 2001 politik 

istikrasızlığın bir göstergesi olan politika değişkenlerini incelemektedir. Politik istikrarsızlığın 

ekonomik büyümeye negatif etkilediği sonucunu bulmuştur.   

Literatür incelemesi yapıldığında politik istikrarın ekonomik büyümeye etkilerinin pozitif 

veya negatif etki bırakarak anlamlı bir etki olmadığına sonucuna ulaşan çalışmalar bulunmaktadır. 

Aisen vd.(2013), Politik istikrarın sağlanması durumunun ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin 

farklı gelişmişlik düzeyine sahip 169 ülke için 1960-2004 dönemi için yapılmış olan ekonomik 

çalışmalar sonucu, politik istikrar/istikrarsızlık ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini 

araştırmaktadır. 169 ülkeyi kapsayan çalışmada lineer dinamik panel veri modelleri için Sistem 

Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) tahmincisini kullanılmıştır. Elde edilen sonuç, daha 

yüksek düzeyde politik istikrarsızlığın kişi başına düşen GSYİH büyüme oranlarıyla daha düşük 

olduğu sonucu bulunmuştur. Ülkelerdeki istikrarsızlık durumların ekonomik büyümenin etkisini 

değiştirdiği sonucuna varılmıştır. 

Barro vd,.(1993), Politik istikrarın büyüme arasındaki ilişkisini 1965-1985 yılları arasında 

116 ülkenin ekonomik büyüme oranlarını baz alarak incelemiştir. Farklı ölçütlerin ekonomik 

büyümede üzerindeki etkilerin pozitif veya negatif etkiye sahip olduğu sonucunu bulurken fakat bu 

sonucun anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Benzer çalışma Grilli vd.,(1991), 

Politik istikrarın büyüme arasındaki ilişkisini 18 OECD ülkesi için yaptıkları çalışmada yine farklı 

ölçütlerle ekonomik büyümenin etkilerin pozitif veya negatif etkiye sahip olduğu sonucunu 

bulurken ama sonucun anlamlı olmadığı sonucunu ulaşmıştır. Tüm bu literatür çalışmaları sonucu 
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elde edilen bilgiler genel olarak değerlendirildiğinde ülkülerin farklı gelir grupları içerinde yer 

alması ve ülkelerin istikrarlarının sağlanmasında farklı ölçütler kullanıldığından yapılan 

çalışmaların sonuçlarının aynı olmadığı sonucunu çıkarmıştır. Bu çalışmada literatür taraması 

yapılmasından sonra, politik istikrarın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri Türkiye için 1996-

2016 yıllarını kapsayan dönem için incelenmiştir. Bu yönüyle, çalışmadan elde edilen bulguların bu 

konudaki literatürün gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 

3. MODEL, VERİ VE METODOLOJİ 

Çalışmada Türkiye’de politik istikrarın ekonomik sürdürülebilirlik üzerine etkisini incelemek 

amacıyla oluşturulan model şu şekildedir: 

 

                                         

 

Denklemde bulunan değişkenlerden   , sabit terimi; lnGDP, reel GSYH’nın doğal 

logaritmasını; COR, Yoksulluk;  GOV; hükümet etkinliği; LAW, hukuk üstünlüğü;  REG, siyasi 

istikrar ve    hata terimini ifade etmektedir. Bu değişkenlerden reel GSYH, yoksulluk, hükümet 

etkinliği, hukuk üstünlüğü ve siyasi istikrar verileri Dünya Bankası tarafından yayınlanan World 

Development Indicators veri tabanından elde edilmiştir. Analiz için 1996-2016 gözlem aralığı ele 

alınmıştır. 

Durağanlık testleri serilerin birim kökler içerip içermediklerini bulmak için uygulanır.  Bu 

çalışmada, kullanılan serilerin durağan olup olmadığını tespit etmek amacıyla Augmented Dickey- 

Fuller (ADF) Testi kullanılmıştır. ADF testinin DF testinden farkı, ADF testinde, hata terimi 

otokorelasyon sorununu çözmek amacıyla modelde bağımlı değişkenlerinin gecikmeli farkları 

bulunmaktadır(Manga, 2013). Uygulamada, hata terimlerinin korelasyonlu olması durumunda ADF 

testinin kullanılması gereklidir. 

Serilere birim kök testi uygulandıktan sonra değişkenlerin aynı dereceden durağan olması 

durumunda modelin uygulanabilmesi ve modelin hipotezlerinin test edilmesi için Johansen (1988) 

eşbütünleşme testi uygulanacaktır. Johansen Eşbütünleşme testinin kullanılması testin değişkenler 

için maksimum sayıda eşbütünleşme vektörünün belirlenmesi ve eşbütünleşme vektörünün 

maksimum olabilirlik oranı Likehood Ratio-LR tahminlerini elde etmek amacıyla kullanması olarak 

özetlenebilir(Manga, 2013). 

Johansen-eşbütünleşme testi; 

 

                                   +      (1) 

                                 (2) 

 

 şeklinde ifade edilebilir. 

Π : katsayılar matrisini ifade etmektedir. Sistemde eşbütünleşme ilişkisi sayısını Π katsayılar 

matrisinin rankı vermektedir. Eğer; Π = 0 ise X vektörünü oluşturan değişkenler arasında eş 

bütünleşme olmadığı anlaşılmaktadır. Π=1 ise değişkenler arasında 1 eşbütünleşme ilişkisinin 
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bulunduğunu, rankın Π > 1 ise 1’den fazla eş bütünleşme ilişkisinin olduğu anlaşılmaktadır(Tarı ve 

Yılmaz, 2009:100). 

Johansen eşbütünleşme testi uygulanıp değişkenler arasında eşbütünleşme tespit edilmesi 

sonrasında, değişkenler arasındaki uzun dönem katsayı tahmini, FMOLS (Tam düzeltilmiş En 

Küçük Kareler Yöntemi) ile tahmin edilmiştir. 

 

 

4. AMPİRİK BULGULAR 

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin geçerliliğini incelemeden önce, serilerin 

durağanlık süreçlerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada Augmented Dickey-

Fuller (ADF) birim kök testlerinden faydalanılmıştır. Sıfır hipotezleri, serilerin birim kök içerdiğine 

işaret eden test için de elde edilen bulgular Tablo 1’de görülmektedir. 

 

Tablo 1: Birim Kök Testi Sonuçları 

Düzey Değerleri t-ist. Olasılık 

lnGDP  0.477881  0.9812 

COR -1.496260  0.5148 

GOV -1.311309  0.6033 

LAW -1.488050  0.5188 

REG -3.328026  0.0288 

Fark Değerleri t-ist. Olasılık 

∆lnGDP -3.989828***  0.0072 

∆COR -4.182930***  0.0048 

∆GOV -3.234660**  0.0336 

∆LAW -3.763526**  0.0115 

∆REG -3.327778**  0.0298 

 

Tablo 1’de sunulan sonuçlar incelendiğinde, reel GSYH, yoksulluk, hükümet etkinliği, hukuk 

üstünlüğü ve siyasi istikrar değişkenlerinin tümünün düzey değerleri için sıfır hipotezinin kabul 

edildiği ve serilerin birim kök içerdiği görülmektedir. Fark işlemcisi kullanıldıktan sonra ise tüm 

değişkenler için sıfır hipotezinin reddedildiği dolayısıyla serilerin durağan hale geldikleri sonucuna 

ulaşılmaktadır. 
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Johansen eşbütünleşme testi analizi sonucunda, serilerin eşbütünleşik olmadığı yönündeki 

sıfır hipotezi, iz (trace) ve maksimum özdeğer test istatistikleri ile reddedilmiş ve modelde bir adet 

eşbütünleşme tespit edildiği Tablo 2’de verilen sonuçlar aracılığıyla görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

İz İstatistiğine göre eşbütünleşme testi  

Hipotezle

r 

Özdeğer İz İstatistiği %5 Kritik 

Değer 

Olasılık 

r=0 *  0.954551  124.3559  69.81889  0.0000 

r≤ 1 *  0.850465  65.62363  47.85613  0.0005 

r≤ 2  0.585788  29.51940  29.79707  0.0538 

r≤ 3  0.393737  12.77323  15.49471  0.1234 

r≤ 4  0.157881  3.264845  3.841466  0.0708 

Maksimum Özdeğer İstatistiğine göre Eşbütünleşme Testi  

Hipotezle

r 

Özdeğer İz İstatistiği %5 Kritik 

Değer 

Olasılık 

r=0 *  0.954551  58.73223  33.87687  0.0000 

r≤ 1 *  0.850465  36.10422  27.58434  0.0032 

r≤ 2  0.585788  16.74618  21.13162  0.1843 

r≤ 3  0.393737  9.508381  14.26460  0.2463 

r≤ 4  0.157881  3.264845  3.841466  0.0708 

 

Değişkenlerin uzun dönemde eşbütünleşik hareket ettiği Johansen eşbütünleşme analizi 

aracılığıyla tespit edildikten sonra, bu eşbütünleşik hareketin katsayısı FMOLS katsayı tahmincisi 

ile test edilmiş sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. Seriler arasında uzun dönemli ilişkinin 

olmasından dolayı eşbütünleşme katsayıları FMOLS uzun dönem katsayı tahmincisi kullanılarak 

analiz edilmiştir. 
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Tablo 3: FMOLS Tahmincisi Sonuçları 

Değişken Katsayı Standart Hata t-istatisği Olasılık 

Lncor 0.134522 0.206265 0.652180 0.5242 

Lngov 1.294391*** 0.164790 7.854772 0.0000 

Lnlaw -

1.316174*** 

0.319530 -4.119091 0.0009 

Lnreg 0.064636 0.216628 0.298375 0.7695 

C 27.11999*** 0.091845 295.2794 0.0000 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı göstermektedir 

Elde edilen bulgulara göre, yolsuzluk endeksinin ve regülasyon endeksinin, reel GSYH 

üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadıkları görülmüştür. Kamusal etkinlikteki 

artışın reel GSYH üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu, buna karşın hukukun üstünlüğünü ifade 

eden değişkenin katsayısının negatif olduğu görülmüştür. 

 

3. SONUÇ 

Sürdürülebilir bir demokrasinin işlemesi ve anlam bulması istikrarla sağlanır. İstikrarın 

sağlanması için geleceğin öngörülebilir olmasını gereklidir. İstikrar kavramı bir ülkenin geleceğine 

yön veren önemli bir faktördür. Öyle ki ülkenin üretimini, ticaretini, yatırım düzeyini ve 

büyümesini yakından etkilemektedir. 2002 yılından sonra gelen tek parti hükümeti uzun süre süren 

koalisyon döneminden sonra ekonomide politik istikrar sağlayan önemli bir ilerleme olmuştur. Tek 

parti hükümeti yaptığı yapısal değişimler ve programlar sayesinde istikrar açısından büyük adım 

atılmıştır. Eski Türkiye’den yeni Türkiye’ye geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan en önemli husus yine 

istikrardır.       

Çalışmada politik istikrarın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 1996 – 2016 dönemi 

verileri ile Türkiye için incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, politik 

istikrarın ekonomik büyüme üzerinde etkisinin istatistiki açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca hukukun üstünlüğünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin negatif, kamusal etkinliğin 

ise pozitif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu, yoksulluğun ise ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisinin istatistiki olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, Türkiye’de 

1996-2016 yılları arasında yaşanan hükümet istikrarı, iç ve dış karışıklık, sosyoekonomik durum, 

yatırım ortamı, yozlaşma, askeri otoritenin politikaya etkisi gibi durumlardan kaynaklı bir politik 

istikrarın olmadığı sonucun ortaya çıkarmaktadır. Bu sonuç doğrultusunda ekonomik büyümenin 

istikrar etkisi ile ekonomik büyüme üzerinde etkisinin istatistiki açıdan anlamlı olmadığı sonucunu 

varılmıştır.    

 Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın etkisiyle oluşan ekonomik ve politik problemlerde göz 

önüne alındığında yapısal değişimlere önem vererek istikrarlı büyüme sergilemeye devam etmelidir. 

Politik istikrarsızlık yaratan sorunların çözümünde uzlaştırmalı ve sürdürülebilir bir model 

oluşturmalıdır. Bunun yanında ekonomik sorun yaratan problemlerim çözümünde iyileştirici bir yol 

izlerken politik istikrar gibi bir kavramı göz ardı etmeden sürdürülebilir bir model kurarak devam 

ettirmelidir. 
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SUMMARY 
The problems of application and legal regulation of crypto-currencies today are the most urgent 

for the world community, as in the past few years there has been an explosive business growth 

based on blockchain-making technology that produces all kinds of cryptographic units to which 

crypto-currencies belong. This issue is also relevant for the countries of the post-Soviet space, as 

large business has become interested in blockchain projects. The largest corporations saw in this 

technology the ability to change radically the entire global system of financial services and rushed 

to invest billions of dollars. 

Following this, governments around the world began to compete with each other in who will 

create the best conditions for developers of block projects. If earlier the attitude to everything 

connected with crypto-currencies was mostly cautious, now state regulators are more likely afraid 

to frighten off the block-business, in connection with which it is about its legal regulation. 

In the business community, there are various points of view: from the view that all activities in 

this sphere are beyond the law, to the position that each of its aspects must be regulated separately. 

In the article, the author reveals the problems connected with introduction of information 

technologies in the sphere of business and economy as well as the application and legal regulation 

of crypto-currency. 

 

Keywords: financial services, cryptocurrency, cryptographic units, blockchain, blockchain 

assets, legal regulation. 

 

Introduction 

Business development is the main goal of any state with a market economy. Businessmen are the 

backbone of any country: they pay taxes, create infrastructure and provide the population with jobs. 
Therefore, the authorities are trying to simplify the life of businessmen, reducing bureaucracy, and 

sometimes sacrificing some types of taxes. Kyrgyzstan is no exception. Rating on the ease of doing 

Business was spelled out in the strategy of sustainable development of the country. "The state 

deprived of hydrocarbons has to rely only on human resources" [1]. 

In connection with the above, it should be noted that modern business, in many countries of the 

world, as well as in Russia and Kyrgyzstan, is developing in the context of globalization, which 

determines the relevance of the study of this issue. 

The changes taking place in the world show that mankind has entered a new stage of its 

development, which is characterized by the process of integration of the all-planetary scale, which 

has a fundamental influence on the course of modern history, called by researchers as 

globalization[2, p.15]. 

Analysts noted that this is a controversial process. Opening incredible opportunities for the 

modern generation, such as the global computer network - the Internet, blockchain, cryptography, 

cryptocurrencies, etc., globalization challenges humanity, which threatening the security of States 

individually, as well as the stability of the world system as a whole. 
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Nevertheless, despite all the contradictions, as it was noted by Kyrgyz scientist T.Koichuev: 

"Globalization is a qualitatively certain stage in the development of the trend of increasing 

interconnectedness and interdependence of countries from each other. No matter how contradictory 

this process is, no matter how the positive and negative sides are intertwined in it, it should be 

recognized that it expresses the progress of human society, the movement from one stage to 

another»[3, p.3]. 

The essence of globalization is an ongoing, sustainable process of integration of markets, 

sovereign States and technologies that allows individuals, corporations and sovereign States to 

establish deeper contacts with partners spread around the world faster than ever before at minimal 

cost [ 4]. 

In the context of globalization, the issues of sustainable business development in all dimensions 

become particularly relevant for the governments of many countries. 

One of such dimensions is the issues of  doing business with the use of blockchain technology, 

which is revolutionary, and is currently used mainly in the development of cryptocurrencies. 
However, its potential is not limited only to these opportunities. IP technologies experts note that 

the blockchain technology can be used as a part of smart contracts and applications for 

digitalization in many spheres of human activity: in public administration, in the financial sector, in 

banking, medicine, education, in industrial production, law, social service, etc. Practically unlimited 

scope of a blockchain allows to create modern innovative science about it. According to experts, the 

width of the predicted application of a blockchain technologies is caused by presence at him of 

fundamental property to keep and transfer information between participants of transaction on a 

chain of blocks without risk of loss, change, falsification, breaking and theft. 

Issues of application and legal regulation of cryptocurrencies were actively discussed at recently 

taken place legal forums – at the end of May, 2018 in St. Petersburg and at the beginning of July, 

2018 in Bishkek. In the business community there are various points of view: from the view that all 

activities in this sphere are beyond the law, to the position that each of its aspects must be regulated 

separately. 

Kyrgyzstan, as well as other states, wants to take the place in world innovative process. The 

commitment of the country to innovative technologies is confirmed by development of the 

ambitious project "Taza Koom", including development of Internet technologies. A certain part of 

the technological innovations applied in public administration and commerce with high probability 

will include a blockchain technology[5].   

Proceeding from this, it is important to determine how activities in the field of blockchain are 

correlated with Kyrgyz legislation, and to provide market participants with a legal reference point 

for them to freely develop innovations in this area without fear of legal uncertainty. 

The technology a blockchain as it has been noted above, represents the technology based on 

cryptography (a blockchain - a chain of blocks), used on the Internet, which allows storing 

information about performed operations in a distributed manner and without the possibility to 

cancel the record of already performed operations. The information is stored as a sequence of 

blocks, where each subsequent block stores a reference to the previous block. The technology 

assumes storage of copies of information on a set of computers at the same time. 

The technology was developed in 1991 by Stuart Haber and Scott Starnet, and was first used in 

October 2008 to implement the Bitcoin system. 

The direct consequence of this technology is the ability not only to create encrypted registers of 

records on the Internet, but also to use these records as conditional values, to exchange them, to use 

them as a means of payment, and to create automatically executed contracts on their basis. 
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The first such conventional unit based on blockchain technology was "bitcoin". Currently, there 

are tens of thousands of such cryptographic units, some of which are used for payments (so-called 

"cryptocurrencies"), while others are created to provide their owners with certain investment rights 

or opportunities to use goods or services (so-called " cryptotokens"). 

A number of the described cryptographic units have become a popular investment in recent 

years, primarily in the expectation that these units can be subsequently sold at a higher price. Some 

cryptographic units (primarily bitcoin and Ethereum) have become popular means of payment for a 

variety of goods and services on the Internet and abroad [6]. 

All known cryptographic units have received the collective name cryptocurrency. 

The cryptocurrency is the type of digital currency based on cryptographic methods of protection. 

In other words, maintaining anonymity of the author and users of this invention [7, p. 3]. 

In the bill of cryptocurrency and a mining, which has passed the first reading in the State Duma 

of the Russian Federation on May 22, 2018, defines definition of cryptocurrency. As reports 

REGNUM news Agency according to this document, "the cryptocurrency is a digital asset which is 

created and considered in the distributed register of digital transactions by participants of this 

register by certain rules" [8]. 

Some researchers suggest to call all variety of the cryptographic registration units created on the 

basis of technology a blockchain "blockchain assets" [6]. We also agree with this idea as this 

definition is technologically neutral and reflects that such units have (or are considered as having) a 

certain value. 

As we have already noted, the blockchain technology based on mutual trust of the participants of 

the entire exchange and storage system, which uses electronic signatures in encrypted form, is the 

basis for storing data on the exchange of cryptocurrency. Cryptocurrency is not managed by any 

Central Bank or state, so no public authorities can influence on its movement in the computer 

network Internet. When the cryptocurrency moves from one network participant to another, i.e. 

buying or selling, a block is formed in the database, which stores the results of all previous 

transactions, the amount of transactions. Therefore, it is impossible to change anything in this block 

that is written in it earlier. This fact, which makes transactions with the cryptocurrency absolutely 

transparent and the impossibility of stealing the cryptocurrency, makes it attractive for large agents 

of the financial markets, and many well-known investors have already invested their funds in the 

cryptocurrency, distributing their own financial resources. As the Russian scientists N.V. Apatova 

and O.L. Korolev note, these include: Richard Branson invested $30 million and has provided more 

than 70 new jobs, the Hong Kong magnate Li Ka-Shing – $27,1 billion, Bill Gates and others, many 

of which immediately invested bitcoins in new projects. Banks, the venture and technological 

companies invest in bitcoin, being engaged, including, development of its own technologies. 

Barclays became the first large bank which has begun to accept charitable contributions in bitcoins. 

Representatives of VISA payment service provider have said that the bitcoin has a future, with the 

actions it was confirmed by both the NASDAQ exchange and many other world companies, and 

VISA and NASDAQ already realize the project of the off-exchange stock market for $30 million 

[9, p.38]. 

How about situation with the application and legal regulation of cryptocurrencies in the world. 
According to the weekly newspaper" ECONOMY – business information Agency " dated June 6, 

2018, three years ago it was difficult to imagine that cryptocurrencies could be of serious interest to 

anyone, except for enthusiastic programmers and fans of making uncontrolled purchases on the 

Internet. So it was until the blockchain projects are not interested in big business. The largest 

corporations saw in this technology the ability to radically change the entire world system of 

financial services and rushed to invest billions of dollars in it. 
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Following them, governments around the world began to compete with each other in who will 

create the best conditions for developers of blockchain projects. If earlier the attitude to everything 

related to cryptocurrencies was mostly cautious, now state regulators are rather afraid to frighten off 

the blockchain business, in connection with its legal regulation. 

For the last year cryptocurrencies are recognized as lawful means of payment in the following 

countries: Japan, Germany, Great Britain, Switzerland, Malta, Sweden, Luxembourg, Belarus. This 

list constantly grows. In some other countries they are officially recognized as "property" (goods, 

an investment or financial asset): in the USA, Canada, Australia, Israel, Spain, Poland, Norway, 

Finland, Singapore, Croatia, the Czech Republic, South Africa, South Korea, the UAE, Ukraine, 

and even in Russia (the law is adopted in the first reading) [10]. 

Among the post-Soviet countries, Uzbekistan, Belarus and Estonia are seeking to obtain the 

status of a regional leader in this field, Georgia has become a crypto-mining center (85 mW has 

been allocated for mining), and Armenia in February launched a bill on benefits for mining 

activities until 2023 — openly referring to competition from Georgia. In Russia, crypto-mining 

business is going to be opened in the Krasnoyarsk region, with an investment of about 3 billion 

rubles. 

Taking into account the extent to which the Republic of Belarus is developing a digital economy, 

it's not surprising that from the end of 2017, it became the first country in the world where it was 

introduced to the legal regulation of businesses based on blockchain technology. This very serious 

and big step in the development of e-Commerce was made thanks to the signing by the President of 

the Republic of Belarus of Decree No. 8 "on the development of the digital economy". In fact, this 

regulatory document ensures the introduction of blockchain technology, tokens and 

cryptocurrencies into the Belarusian economy. Moreover, the main feature of the decree is that it 

does not imply restrictions and any special requirements for operations with crypto-currencies, as 

well as the activities of operators of crypto-platforms. And the mining and any other operations 

with tokens that are carried out by individuals are not considered to be entrepreneurial activities, 

and tokens are not subject to Declaration. 

It follows from the above that in the world there is already a legal practice for investing, 

accepting and placing cryptocurrency, thus being one of the sources of socio-economic 

development and, while this source does not play a key role in the global dynamics, it is perspective 

as allows  you to collect in the form of electronic money funds for the implementation of new, 

innovative projects. 

Business in many countries is ready to use cryptocurrencies, smart contracts and other 

blockchain tools, the world's largest banks are not only studying, but already introducing new 

modifications of blockchains and alternative analogues. "FinTech calls the blockchain one of the 

most promising trends of our time, and only the lack of legal certainty does not allow these new 

technologies to spread in full measure" [11,p.1]. 

In connection with the above, I would like to move to the fact that the States face new challenges 

associated with the problematic regulation of cryptocurrency transactions and other blockchain 

technologies, the use of positive aspects with acceptable risks, the integration of these blockchain 

innovations into the current financial and legal system. Prohibition or permission, as well as total 

disregard, is only a disclaimer. There is not yet a good example of successful regulation in any 

country. But the blockchain technology already exists, and it works in contrast to the old one. 

The participants of the conference "Digital society "Taza coom", held in Bishkek in December 

2017, came to a common opinion that on the way to the formation of a digital state in Kyrgyzstan it 

is necessary to create a single information space, comprehensively and uniformly cover all branches 

of government: Executive, legislative and judicial; actively implement the principles and 
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approaches of electronic democracy, ensuring the participation of citizens and business structures in 

decision-making processes through online tools. We need to develop the digital economy, innovate 

and expand the potential of digital knowledge and competencies at all levels. 

With regard to the formation of a digital state, the legislation of the Kyrgyz Republic does not 

prevent the implementation of projects based on blockchain technology and transactions with 

blockchain assets. This activity in the Republic must be carried out in compliance with tax law, 

legislation on the prevention of legalization of proceeds from crime, legislation on the protection of 

the rights of consumers and investors, as well as other regulations applicable to traditional 

Commerce. 

The uniqueness of the Kyrgyz legislation at the moment allows to actively develop blockchain 

projects on the basis of the Kyrgyz jurisdiction on an international scale. It is Kyrgyzstan that can, 

meet the demand of international investors to work with blockchain assets in a legal, regulated legal 

space without the need for special legislative reforms, [6]. 

In market economy up to 40% of consumer goods and services are provided by the state. This is 

the Public Sector of the economy (part of the economy owned and controlled by the state or 

government). 60% or more of goods and services, though, are provided by the Private Sector of the 

economy (the rest of the economy apart from the public sector, owned and controlled by private 

individuals and businesses) [15, p. 164]. 

The Civil right is founded on determined principles reflecting his (its) the most essential 

characteristics and providing main rights and liberties of the businessmen. They include such 

principles as: permitted directions of civil-legal regulations, equality of the legal mode for all 

subject of the civil right, inadmissibility of free interference in privet business’, inviolability to 

property, liberties of the agreement, free displacement of goods, services and financial facilities on 

the territory[14, p. 106]. 

In spite of being ahead with NGOs, SME's situations are not at desired level in Turkey when 

compared to the ones in EU. That these enterprises catch the EU standards by being successful at 

production, employment and export may have a key role for Turkey in entering European Union. 

When Turkey’s economic structure is examined, it will be seen that SMEs are the corner stones of 

the economy. So, if the necessary importance is given to these enterprises, it will be easy to reach 

the intended economic targets. [14, p. 105] .
 

As for the formation of the legislative environment in the application of new financial 

technologies in Russia, it is also clear that it should serve for the purpose of protecting the rights of 

businesses and the public who use or plan to use cryptocurrency in their activities. But building this 

legal framework should be in compliance with the national interests of the Russian Federation. On 

the one hand, new financial technologies should contribute to the growth of national security, on the 

other – to give new opportunities to national consumers and producers, providing on the basis of 

new financial technologies competitive advantages on foreign markets [12]. 

It should be noted, that thus in Russia were identified such  basic blocks of legal regulation as: 

1. To define the concept of cryptocurrency, token at the legislative level, taking into account the 

economic essence of this phenomenon.  

2. To form the legal regulation of cryptocurrencies by allocating the "basic economic contour of 

exchange", that is, the exchange of cryptocurrencies for Russian rubles and foreign currency.  

3. Create a "regulatory sandbox" in order to test new financial technologies, as well as to 

establish rules for certain types of operations with cryptocurrencies and cryptocurrencies 
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It should be noted that the same blocks of regulation are also relevant for other countries of the 

world community, including Kyrgyzstan. 

Prime Minister of Russia Dmitry Medvedev pointed to the relevance and importance of legal 

regulation of blockchain assets, stressing that although the ruble will remain the only legal tender, 

transactions in the digital environment can no longer be ignored. Therefore, according to him, 

Russia has started to develop two new laws, which in the future will prevent the withdrawal of 

assets in an unregulated digital environment. 

"We need to consolidate the basic provisions in the civil legislation and translate them into the 

language of law. Therefore, instead of common slang expressions such as "crypto-currencies" and 

"tokens", legislators are developing more legally strict concepts of "digital money" and "digital 

rights" and some others" [13]. 

Medvedev also added that the new regulation in this area will provide judicial protection against 

abuse in the event of disputes and the law will help in the fight against the legalization of proceeds 

from crime, and will create the basis for the construction of a system of taxation of such objects. 

And the regulatory role of the state will in any case be expressed in the collection of taxes, 

licensing of professional investment mediation with crypto assets (exchanges, investment 

companies), as well as in the usual financial control by law enforcement agencies, which will create 

conditions for sustainable business development. 
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Öz 

Küresel ekonomide dış ticaret ve lojistik, yükselen piyasa ekonomisindeki ülkelerin küresel 

ticareti kontrol edebilmeleri ve küreselleşmenin getirilerinden yararlanabilmeleri için büyük bir 

öneme sahiptir. Özellikle küreselleşme ile artan rekabet ortamında ithalat veya ihracatın 

gerçekleşmesinde lojistik sektörü olmazsa olmaz bir unsur olarak görülmektedir. Lojistik sektörü 

içerisinde yer alan taşımacılık faaliyetleri de dış ticaretin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu 

çalışmanın amacı da, IMF tarafından belirlenen yükselen piyasa ekonomisi ülkelerinin taşımacılık 

giderleri ile ihracatı ve ithalatı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu kapsamda, analize konu 

olan 15 ülkenin 1990-2017 yıllarına ait yıllık verileri kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır. 

Çalışmanın ampirik kısmında ilk olarak değişkenlerin heterojenliği delta testi (Pesaran ve 

Yamagata, 2008) kullanılarak araştırılmıştır, ardından serilerde yatay kesit bağımlılığı olup 

olmadığını test edilmiştir. Yatay kesit bağımlılığı olduğu tespit edilen seriler CADF birim kök testi 

ile incelenmiştir. Westerlund ECM eşbütünleşme testi ile seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

olduğu bulgulandıktan sonra, Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel nedensellik testi 

uygulanmıştır. Elde edilen ampirik bulgulara göre, yükselen piyasa ekonomisindeki ülkelerin 

taşımacılık giderleri ile ihracatı ve ithalatı arasında uzun dönemli ve çift yönlü bir nedensellik 

ilişkisi tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelime: Dış Ticaret, Taşımacılık Giderleri, Panel Veri Analizi 

Jel Kodları:  F10, C23, Q37 

Abstract 

In the global economy, foreign trade and lojistics have a majör impetus for countries in 

emerging market economies to the control global trade and take advantage of the benefits of 

globalization. Especially, the logistics sector is seen as an indispensable element in the realization 

of imports and exports in a competitive enviroment increasing with globalization. Transportation 

activities within the logistics sector have an important place in the development of foreign trade. 

The purpose of this study is to determine the casuality relationship between exports and imports 

with transfortation expenses for the emerging market economy countries by the IMF. In this 

context, a panel data analysis was conducted using the annual data for the years 1990-2017 for the 

15 countries subject to the analysis.  In the empirical part of the study first, heterogeneity of the 

variables were investigated using the delta test (Pesaran and Yamagata, 2008), and then tested 

cross-sectional dependence in the series. The series determined to be cross-sectional dependence is 

examined by CADF unit root test. After the existence of the cointegration relationship between the 

series proved by using the Westerlund ECM cointegration test, Emirmahmutoğlu and Köse (2011) 

panel causality test was applied. According to the empirical results, it is observed that in the long 
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run there is bi-directional casuality between exports and imports with transformation expenses of 

the countries in the emerging market economies.  

Keywords: Foreign Trade, Transportation Expenses, Panel Data Analysis 

Jel Kodları:  F10, C23, Q37 

1. GİRİŞ 

Lojistik, bir hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son aşamaya kadar olan 

süreci kapsamaktadır. Bu süreçte gerçekleşen lojistik faaliyetlerinin temelinde doğru ürünün doğru 

zamanda, doğru yere ulaşımı vardır (Yapraklı ve Ünalan, 2017:590).  Diğer bir ifadeyle, küresel 

rekabet ortamında bir malın sağlam ve hızlı bir şekilde müşteriye ulaşması için gerçekleşen lojistik 

faaliyetleri önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Lojistik faaliyetleri sayesinde üretim ve 

tüketim noktası arasında ürünlerin müşteriye hızlı, güvenli ve ekonomik bir şekilde ulaştırılması; 

firmaların ve ülkelerin farklı piyasalara girmesi ve pazar payı arttırması gibi avantajlar elde 

etmesini sağlamaktadır (Bayraktutan vd. 2012:61).   

Uluslararası ticaret teorisi ile ilgili temel bilgiler açıklanırken genellikle taşıma giderleri sıfır 

olarak kabul edilmektedir. Ancak, gerçek dünyada taşıma giderleri ihracatın ve ithalatın 

gerçekleşmesinde önemli bir etken olarak ifade edilmektedir. Çünkü, lojistik faaliyetlerinde bir 

ürünün bir noktadan diğerine taşınmasında önemli bir yere sahip olan taşımacılık ülkelerin ve 

firmaların maliyet, hizmet veya zaman bakımdan rekabetini arttırmaktadır. Yani, emtiaların ve 

mamullerin dünyanın herhangi bir yerinden tedarik edilmesi konusunda artan talep, tedarik zinciri 

yapıları ve küresel bütünleştirici uygulamalar uluslararası ticareti arttırarak ulaşım alanını 

genişletmektedir (Morash ve Clinton, 1997:5). Özellikle bir malın hasarsız, zamanında ve ucuz bir 

şekilde üretim noktasından pazara taşınabilmesi dış ticarete önemli bir boyut kazandırmıştır. 

Ülkeler ihracatlarını hedeflenen düzeye çıkartabilmek ve rekabet edebilmek için farklı taşımacılık 

yöntemleri kullanmaktadırlar. Çünkü, ihracatın artabilmesi, ihraç mallarında ve pazarlarında 

çeşitliliğin sağlanabilmesi için taşımacılık giderlerinin azaltılabilmesi ve bu hizmetlere ilişkin 

dünyadaki gelişmelerin izlenmesi gerekmektedir (Kara, 2007:396). Taşımacılık zamanını ve 

maliyetini en aza indirmek ve beklenen yararı maksimum seviyeye ulaştırabilmek için kullanılan en 

önemli taşımacılık yöntemi ise kombine taşımacılıktır. Kombine taşımacılık, malın gideceği ülkeye 

veya şehre ulaştırılmasında kara, deniz, hava gibi ulaştırma araçlarını kullanarak birbirine entegre 

ve organize bir şekilde gümrükleme, depolama gibi faaliyetleri kapsayacak şekilde verimli ve etkili 

gerçekleştirilmesidir.  

Kombine taşımacılık veya diğer taşımacılık yöntemleri ile bir malın ithalat ve ihracat 

sürecinde ortaya çıkan giderlere taşıma giderleri denilmektedir. Taşıma giderleri, mal veya hizmetin 

bir firmaya girişinden müşteriye ulaşıncaya kadar gerçekleşen, taşınan malın ağırlığı, hacmi, 

tehlikeli ürün olup olmaması, teslimatın yapılacağı yerin mesafesi, uluslararası bir satış varsa bu 

malın gümrük giderleri gibi değişkenlere bağlı olarak ortaya çıkan giderler şeklinde ifade 

edilmektedir (Ceran ve Alagöz, 2007:160). Diğer bir ifadeyle taşımacılık giderleri, bir malın bir 

noktadan diğer bir noktaya gidene kadar yapılan tüm masrafları içermektedir. Bu açıdan 

bakıldığında maliyetleri artırıcı bir işlem olarak görülen taşıma ihracat ve ithalat yapan birçok ülke 

için önemli bir rekabet aracıdır (Kutlu ve Başar, 2006:106). Behar ve Venable (2010) uluslararası 

ticareti şekillendiren taşıma giderlerinin alt yapı kalitesi, coğrafi uzaklık, yakıt maliyeti, ulaşım 

teknolojisi ve navlun gibi değişkenler ile belirlendiğini ifade etmişlerdir (Behar ve Venable, 

2010:2). Ticarete yön veren taşıma giderleri ilk olarak dış ticaret hacmini etkilemektedir. Çünkü, 

taşıma giderleri malın ithalatçı ve ihracatçı ülkedeki fiyatını değiştirmekte bu da dış ticaret hacmini 

etkilemektedir (Seyidoğlu, 2003:92).   

Ülkelerin dış ticaret ilişkilerini etkileyen taşımacılık giderlerini azaltmak için 159 Dünya 

ticaret Örgütü Üyesi ülkeler 2013 yılında gerçekleştirdikleri 9. Bakanlar Konferansı’nda, ortak 
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gümrük standartlarının belirlenmesi ve dünya genelinde eşya akışının hızlandırılması amacıyla 

tasarlanan ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasını kabul etmişlerdir. Bu anlaşmayla, küresel 

ticaretteki idari engeller ve sınırlardaki gecikmelerin azaltılması ve dünyanın en geri kalmış 

ülkelerin ekonomik kalkınmasının desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, tüm dünyadaki gümrük 

işlemlerinin hızlandırılması, ticaretin kolay ve ucuz hale getirilmesi, daha fazla şeffaflık 

sağlanması, bürokrasi ve rüşvetin önlenmesi gibi bir dizi tedbirler alınması ve bu şekilde 

uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörü için yeni açılımlar sağlanmaktadır (TOBB, 2014:63-64).  

Dünyada 2017 yılında 17,1 trilyon dolar olan dış ticaret, lojistik sektörünün gelişmesinde 

etkili olmuştur. Dış ticaretin lojistik sektörünün gelişmesinde etkili olma nedenleri şu şekilde 

sıralanabilir (Tunç ve Kaya, 2016:60) 

 Dış ticaretin gelişmesi ile birlikte kıtalar arası ticaret gelişmektedir. Bu ise denizyolu 

taşımacılık sisteminin artmasını ve gelişmesini sağlamıştır.  

 Dış ticaretin gelişmesi lojistik sektöründe dış kaynak kullanımını arttırmaktadır.  

 Dış ticaretin gelişmesi lojistikte katma değeri arttırmaktadır. Ülkelerarası lojistiğin gelişmesi 

sektörün çok karlı bir sektör olmasını sağlamaktadır.  

 Dış ticaretin gelişmesi lojistikte kombine modları geliştirmiştir. Bu durum lojistik 

sektöründe teknoloji kullanımı ihtiyacını arttırmaktadır. 

 Dış ticaretin gelişmesi lojistiği sektör haline getirmiş bu da kalifiye beşeri sermaye 

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.  

 Dış ticaretin gelişimi konteynır taşımacılığı ve limancılık faaliyetlerini arttırmaktadır.  

Türkiye ise lojistik sektöründeki gelişmeler 1980’lerde kara, hava, kombine gibi taşımacılık 

alanlarında yapılan alt yapı yatırımları ile başlamış, 1990’lı yıllarda ise atılıma geçilmiştir. 2000 

yılların başında ise yerli ve uluslararası şirketlerde işbirliğine giden, yurtdışında bürolar açan ve 

hizmet kalitesini artıran bir sektör haline gelmiştir. Önce ithalat ve ihracat ile başlayan lojistik daha 

sonra perakendecilik ve elektronik ticaretle birlikte gelişimini arttırmaktadır (Babacan, 2003:10). 

Lojistik sektöründe gelişme sağlayan Türkiye, dünya bankasının yayınladığı lojistik performans 

endeksine göre 2018 yılında dünyadaki ülkeler arasında 47. sırada yer almaktadır.  

Dünya bankası tarafından hesaplanan lojistik performans endeksi, ülkelerin lojistik ile ilgili 

hedeflenen başarılara ulaşıp ulaşmadığını göstermektedir. Hedeflenen başarıları belirlemek için 

maliyet etkinliği, karlılık, zamanında teslim, esneklik, müşteri memnuniyeti gibi performans 

ölçütleri kullanılmaktadır (Baki ve Şimşek, 2004:16). Lojistik performans endeksi ölçümlerinde 

Dünya Bankası yedi alt kriter kullanmaktadır. Bunlardan ilki, gümrükleme ve diğer sınır 

kuruluşlarının yaptıkları işlemlerin verimliliği; ikincisi, ulaştırma ve bilgi teknolojileri alt yapısının 

lojistik kalitesi; üçüncüsü, uluslararası sevkiyatların düzenlenmesinin kolaylığı ve maliyetinin 

katlanabilirlik düzeyi; dördüncüsü, yerel lojistik sektörünün yetkinliği; beşincisi, yurtiçi lojistik 

maliyetleri; altıncısı, uluslararası sevkiyatların izlenmesi kabiliyeti; yedincisi, sevkiyatların varış 

yerine zamanında ulaşılabilmesidir. Taşıma giderleri içinde ise bu lojistik performanslarından 

uluslararası sevkiyatların düzenlenmesinin kolaylığı ve maliyetleri ile sevkiyatlarının varış yerine 

zamanında ulaşıp ulaşmaması yer almaktadır.  

Yükselen piyasa ekonomisindeki ülkelerin 2018 yılı için yayınlanan lojistik performans 

endeksinde sıralaması ve skorları Tablo 1’de özetlenmiştir.  
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Tablo 1: Yükselen Piyasa Ekonomisindeki Ülkelerin 2018 Lojistik Performans Endeksi 

Sonuçları 

Ülke Sıra Skor 

Arjantin 61 2.89 

Brezilya 56 2.99 

Çin 26 3.61 

Kolombiya 58 2.94 

Macaristan 31 3.42 

Hindistan 44 3.18 

Endonezya 46 3.15 

Malezya 41 3.22 

Meksika 51 3.05 

Filipinler 60 2.90 

Polonya 28 3.54 

Rusya 75 2.76 

Güney Afrika 33 3.38 

Tayland 32 3.41 

Türkiye 47 3.15 

Kaynak: Dünya Bankası, (2018), Logistics Performance Index (LPI) 

Yukarıdaki tabloda lojistik performans endeksinde puanlar beş tam puan üzerinden 

değerlendirilmektedir. Lojistik performans endeksinde ülkelerin puanları değerlendirilirken gümrük 

ve sınır kapısı işlemleri, uluslararası taşıma olanakları, lojistik operasyonların kalitesi, lojistik alt 

yapı, ürünlerin zamanında teslimi gibi ölçekler kullanılmaktadır. Yükselen piyasa ekonomisindeki 

ülkelerin performans endeks sıralamaları incelendiğinde en yüksek lojistik performansa sahip olan 

ilk iki ülkenin Çin ve Polonya olduğuna ulaşılırken en düşük performansa sahip ülkenin Rusya 

olduğu tespit edilmiştir.  

Ülkelerin lojistik performansları ölçülmesinde ve uluslararası ticaretin artmasında önemli 

faktörlerden birisi taşımacılık giderleridir. Taşımacılık ve nakliye hizmetlerinin gelişmesi, 

yaygınlaşması, internet, elektronik posta gibi iletişim ağlarının kullanılması ve hizmet 

maliyetlerindeki azalması taşımacılık giderlerini azaltmıştır. Taşımacılık giderleri bu boyutuyla 

uluslararası ticareti doğrudan sebebi haline gelmiştir. Kısacası taşımacılık giderleri uluslararası 

ticaretin belirleyicilerindendir. Uluslararası ticaretin gerçekleşebilmesi için ticaretin yapılacağı iki 
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ülke arasındaki fiyat farkları, malın bir ülkeden diğerine transferinde ortaya çıkan masrafların 

büyük olması etkili olmaktadır (Doğan, vd. 2004:85-86).  

Bu çalışmanın amacı, IMF tarafından belirlenen yükselen piyasa ekonomisinde yer alan 

ülkelerin dış ticaret ve lojistik ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada, dış ticaret rakamları olarak 

ithalat ve ihracat verileri kullanılmıştır. Taşımacılık giderleri için ise CIF/FOB oranı kullanılmıştır. 

Taşıma giderleri, dış ticaretin teorik ve ampirik analizlerinde merkezi bir rol oynamaktadır. Ancak, 

çok az ülke ticaret istatistiklerinde nakliye masraflarını hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir 

(Hummels ve Lugovskyy, 2006:69). Bundan dolayı, taşımacılık giderlerinin dış ticarete ortalama 

bir etkisi olduğu konusunda bir fikir birliği oluşturmak için IMF tarafından taşımacılık giderleri 

taşımacılık ve sigorta faktörleri şeklinde hesaplanmaktadır. IMF, bir ülkenin taşımacılık ve sigorta 

giderlerini kapsayan genel ithalat değerinin (CIF), taşımacılık ve sigorta giderlerini kapsayan genel 

ihracat değerine (FOB) oranlanması ile taşımacılık giderlerinin hesaplanacağını ifade etmektedir 

(Doğan, vd. 2004:87). Birçok çalışmada da taşımacılık maliyeti olan CIF/FOB oranı 

kullanılmaktadır (Rose (1991); Baier ve Bergstand (1998); Djankov vd. (1998); Hummels (1999); 

Limao ve Venables (2001)).  

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Son yıllarda uluslararası ticaretin artmasına paralel olarak, bu konuyla ilgili ampirik 

çalışmalarda önemli bir artış olmuştur. Taşımacılık giderleri ile ihracat ve ithalat ilişkisinin yer 

aldığı ampirik çalışmalar incelendiğin; kullanılan analiz yöntemi, incelenen ülke veya ülke 

gruplarının farklı olması nedeniyle değişkenler arasındaki ilişki hakkında tek bir görüşe 

ulaşılamamıştır.  

Baier ve Bergstrand (2001) çalışmasında 1958-1986 yılları arasındaki ticaretin 

büyümesindeki belirleyicileri incelemiştir. 16 OECD ülkesinin CIF/FOB verilerini kullanmıştır. 

Çalışmasında ticaretin büyümesi için gelir artışı, ticaret liberalizasyonu ve ulaşım giderlerinin etkisi 

olduğunu ifade etmiştir. Limao ve Venable (2001) çalışmalarında taşıma maliyetlerinin dış ticaret 

üzerinde etkisinin olduğunu ifade etmektedir.  

Doğan vd. (2004) çalışmalarında taşıma giderlerinin dış ticaretin belirleyicisi olduğunu ifade 

etmektedirler. Bunun nedeni olarak da, dış ticaretin yapılabilmesi için ticaret yapan iki ülke 

arasında fiyat farkı ve malın bir ülkeden diğerine taşınmasıyla ortaya çıkan masraflardır. Ayrıca, 

Türkiye’de taşıma giderlerinin dış ticaretin gelişimindeki rolünün son dönemlerde her zamankinden 

daha önemli olduğunu açıklamışlardır.  

Bertain (2006), Türkiye’deki tekstil sektöründeki firmaların lojistik faaliyetlerinin ihracatı 

önemli derecede etkilediği sonucuna ulaşmıştır.  

Işık (2009), Türkiye’deki ulaştırma sektörü gelirlerinin İhracata yönelik tek taraflı bir 

nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, ulaştırma sektörü gelirleri üzerinde 

ithalatın daha etkili olduğunu ifade etmiştir. Çünkü, Türkiye’nin yurt dışına yapmış olduğu ihracat 

işlemlerinde ihracat yapılan ülkelerin lojistik hizmetlerinden yararlanıldığını, Türkiye’nin yapmış 

olduğu ithalattan Türk lojistik firmalarının hizmetlerinden yararlandığı şeklinde yorumlamıştır.  

Kang vd. (2009) çalışmalarında dünyanın en büyük ihracat yapan dört ülkesinin (Tayland, 

Vietnam, Hindistan ve ABD) pirinç ihracatı ve ekonomik büyüme ilişkisini araştırmışlardır. 

Araştırmalarında ihracat, toplam pirinç üretim hacmi, reel gayrisafi yurt içi hasılatı, taşımacılık 

gideri CİF/FOB oranı, yıllık ortalama ham petrol fiyatı verilerini kullanmışlardır. Araştırma 

sonucunda taşımacılık giderinin ihracatı pozitif etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.  
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Behar ve Venable (2011) taşımacılık maliyet ile dış ticaret birbirleri ile ilişkisinin olduğunu 

ifade etmektedirler. Her ikisi de coğrafi, teknolojik, altyapı, yakıt maliyeti ve ticareti kolaylaştıran 

politikalardan etkilenirler.  

Hausman vd. (2013), 80 ülkenin lojistik maliyetleri ile dış ticareti arasındaki ilişkiyi 

araştırmaktadır. Çalışma sonucunda lojistik ile dış ticaret hacmi arasında anlamlı bir ilişkinin 

olduğu ve lojistik alanındaki gelişmelerin dış ticareti pozitif etkilediğine ulaşılmıştır.  

Lan ve Bo (2013), Çin’de dış ticaret ve uluslararası lojistik arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Çalışmalarının sonucunda, uluslararası ticarette dış ticaretin önemlinin büyük olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

Tunç ve Kaya (2016) çalışmalarında Türkiye’de lojistik ve dış ticaret arasında iki yönlü bir 

nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca, ihracat ve taşıma gelirleri arasında 

nedensellik ilişkisinin olduğuna ve uzun dönemde Türkiye’de lojistik ve dış ticaretin eşbütünleşik 

olduğunu bulgulamışlardır.  

3. AMPİRİK BULGULAR 

3.1.Araştırmanın Veri Seti ve Model 

Bu çalışmada yükselen piyasa ekonomisinde olan 15 ülkeye ve 1990-2017 yılları arasındaki 

dönemlere ait taşıma giderlerinin logaritması (LTASGİDER), ihracatın GSYİH içindeki payı 

(İHRAC) ve ithalatın GSYİH içindeki payı (İTHAL) veriler kullanılmıştır. IMF tarafından 

belirlenen bu grupta yer alan ülkeler şu şekildedir; Arjantin, Brezilya, Çin, Kolombiya, Macaristan, 

Hindistan, Endonezya, Malezya, Meksika, Filipinler, Polonya, Rusya, Güney Afrika, Tayland ve 

Türkiye. Veriler Dünya Bankasından derlenmiştir. Analizde kullanılan değişkenler Tablo 2’de 

özetlenmiştir.  

Tablo 2: Kullanılan Değişkenler 

Değişkenler  Gözlem 

Aralığı 

Veri Kaynağı 

Taşıma Giderleri 

Logaritması 

(LTASGİDER) 

LCIF/FOB 1990-2017 IMF 

İhracat (İHRAC) İhracat/GDP 1990-2017 Dünya Bankası 

İthalat (İTHAL) İthalat/GDP 1990-2017 Dünya Bankası 

Taşımacılık giderlerinin logaritması ile ihracat ve ihracat ilişkisi ile ilgili ampirik bir model 

oluşturulmuştur.  

                                   

Panel veri analizi kapsamında oluşturulan ampirik modelin tahmininde Eviews 8 ve Gauss 10 

paket programları kullanılmıştır. 

3.2.Ekonometrik Yöntem ve Bulgularının Değerlendirilmesi 

Panel veri analizi, bir serinin hem zaman hem de yatay kesit boyutunun bir araya getirilerek 

modellenmesi olarak ifade edilmektedir (Baltagi, 2005:11). Bu çalışmada, 15 yatay kesit 28 zaman 

boyutundan oluştuğundan dolayı panel veri analizi ile incelenmiştir. Taşıma giderleri ile ihracat ve 

ithalat arasındaki ilişkiyi incelemek için ilk olarak Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından 
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geliştirilen Delta test istatistiği uygulanmıştır. Bu test istatistiği ile serilerin homojenliği 

incelenmiştir. Daha sonra, Breush-Pagan (1980) ve Pesaran (2004), paneli oluşturan yatay kesitler 

arasındaki bağımlılığın olup olmadığını yatay kesit bağımlılığı testi analiz ölçülmüştür. Serilerde 

yatay kesit bağımlılığının olup olmaması durumu bakılarak panel birim kök, eşbütünleşme ve 

nedensellik testlerinde hangi analizlerin kullanılacağı karar verilmiştir.  

Pesaran ve Yamagara (2008), Delta test istatistikleri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Pesaran 

ve Yamagata, 2008:56). 

 ̃ √ 
    ̌  

√  
         (1) 

 ̃    
√     ̌  

√        

̃
         (2) 

 ̃: Küçük örneklemler için kullanılan delta istatistiğini,  

 ̃   : Büyük örneklemler için kullanılan delta istatistiğini göstermektedir.  

Kurulan denklemlerde (s) Swamy test istatistiğini, N gözlem sayısını, k açıklayıcı değişken 

sayısını, Var(T,k) ise varyansı ifade etmektedir. Pesaran ve Yamagata (2008) Delta testi sıfır 

hipotezi ise aşağıdaki gibidir (Pesaran ve Yamagata, 2008:57-58): 

                (Tüm   ’ler için) 

Taşıma giderleri, ihracat ve ithalat için yapılan Delta testi sonuçları Tablo 3’de 

açıklanmaktadır.  

Tablo 3: Delta Testi Sonuçları 

Test Test İstatistiği Olasılık 

 ̃ 19.981* 0.000 

 ̃    21.521* 0.000 

Not: * simgesi %1’de istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir. 

Tablo 3’e göre Delta testi sonucunda sıfır hipotezi reddedilmiş ve modeldeki değişkenlerin 

heterojen olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Heterojen olduğu belirlenen değişkenlerin yatay kesit 

bağımlılığının araştırılması gerekmektedir. Çünkü her bir seriye gelecek olan bir şok tüm yatay 

kesit birimlerini aynı derecede etkilememektedir. Çalışmada yatay kesit bağımlılığı test etmek için 

     testlerinden yararlanılmıştır. Bu test hem zaman hem de yatay kesit boyutunun büyük olduğu 

durumlar için kullanılmaktadır (Pesaran, 2004:4). Daha sonra, Pesaran vd. 2008 yılında      

testinin gücünün arttırmak için testi geliştirmişlerdir (Pesaran, vd. 2008:106).      test istatistiği 

aşağıdaki gibi modellenmektedir (Pesaran, 2004:5; Güloğlu ve İvrendi, 2010:384): 

    √
 

      
∑ ∑    ̂  

            
     

   
        (3) 

     yatay kesit testine ait sıfır hipotezi: 

          (       )   , i≠j (Yatay kesitler arasında bağımlılık yoktur) 

şeklinde ifade edilmektedir. 

Tablo 4:Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 
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 LTASGİD

ER 

İHRA

C 

İTHAL 

CD LM1 

(Breush-Pagan, 1980) 

100.332* 

(0.000) 

97.92

3* 

(0.000

) 

59.952* 

(0.007) 

CD LM2 

(Pesaran, 2004, CDLM) 

7.580* 

(0.000) 

7.298

* 

(0.000

) 

2.823* 

(0.002) 

Not: * simgesi, %1’de istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir.  

Tablo 4’deki sonuçlara göre taşıma giderleri, ihracat ve ithalat değişkenleri için yatay kesit 

bağımlılığının olmadığını ifade eden sıfır hipotezi reddedilmiştir. Buna göre, taşıma giderleri, 

ihracat ve ithalat serilerinde yatay kesit bağımlılığı vardır. Paneli oluşturan kesitler arasında yatay 

kesit bağımlılığının olması ülkelerden birinde meydana gelen bir şokun diğer ülkeleri de 

etkileyebileceği anlamına gelmektedir. 

Yatay kesit bağımlılığını dikkate alan çalışmalarda serilerin durağanlığını test etmek için 

Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CADF ve CIPS birim kök testi analizleri kullanılmıştır. 

CADF birim kök testleri yatay kesitlerin her biri için durağanlık analiz sonuçlarını verirken CIPS 

testi serilerin genel durağanlık sonuçlarını vermektedir. Pesaran (2007) panel birim kök testi CADF 

regresyon tatmini sonrasında verilen CIPS istatistiğini elde etmek için gecikmeli değişkenlerin t-

istatistiklerinin ortalamaları (     ) kullanılmaktadır (Tatoğlu, 2012:224): 

     
 

 
∑      
 
            (4) 

 CIPS istatistiğinde kritik değer N ve T değerleri için hesaplanmakta ve birleşik asimptotik 

limiti standart değildir (Tatoğlu, 2012:224). CIPS birim kök testi sıfır hipotezi aşağıdaki şekilde 

ifade edilmektedir:  

          

Tablo 5: CIPS Testi Sonuçları 

  CIPS 

LTASGİDER Sabit ve Trend -2.215 

Birinci Fark -3.845* 

İHRAC Sabit ve Trend -1.928 

Birinci Fark -3.557* 

İTHAL Sabit ve Trend -2.28 

Birinci Fark -3.162* 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Panelin geneli için 

kritik değerler Pesaran (2007) çalışmasından alınmıştır. Panel istatistiği CIPS kritik değeri 

2.45(%1), 2.25(%5), 2.14(%10) alınmıştır (Pesaran, 2007:280). 

Serilerin maksimum gecikme uzunlukları 4 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunlukları 

Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Taşıma gideri, ihracat ve ithalat değişkenlerinin CIPS 

test istatistiği değerleri Pesaran (2007) çalışmasında yer alan tablo değerler ile karşılaştırılmış ve 
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serilerin sabit ve trendde durağan olmadığına ulaşılmıştır. Tablo 5’e göre seriler düzeyde birim kök 

içermektedirler. Serilerin birinci farkları alındığında durağan hale gelmektedirler. Kısacası, seriler 

düzeyde durağan değildir ve I(1) özelliği göstermektedirler.  

Serilerin düzeyde durağanlık göstermemesi panel eşbütünleşme testinin yapılmasında önem 

taşımaktadır. Ayrıca, serilerde yatay kesit bağımlılığının olup olmaması kullanılan testin türünü 

değiştirmektedir. Çalışmada kullanılan seriler yatay kesit bağımlılığı içerdiğinden dolayı, yatay 

kesit bağımlılığını dikkate alan Westerlund ECM eşbütünleşme testinin yapılması uygun 

görülmüştür.  

Westerlund (2007), ECM eşbütünleşme testinde eşbütünleşmenin varlığını sınamak için, hata 

düzeltme modeli temelli 4 panel eşbütünleşme testi önerilmiştir. Testin temelinde, her bir birimin 

kendi hata düzeltmesine sahip olup olmadığına karar verilmesi yoluyla eşbütünleşmenin varlığı 

sınanmaktadır (Tatoğlu, 2012:239). Bu testlerin iki tanesi grup ortalama istatistikleri; diğer ikisi ise 

panel istatistikleri olarak ifade edilmektedir. Aşağıdaki regresyon ile gösterilmektedir.  

        
      

                              (5) 

Burada,   , deterministik öğeler vektörünü,    uzun dönem,    ve    kısa dönem 

parametrelerini göstermektedir. Westerlund testinde parametreler grup ve panel olarak iki şekilde 

gösterilmektedir. Bunlardan ilki her birim için ve tüm panel için oluşturulan “Panel varyans oranı 

istatistiği”; ikincisi, tüm birimler için otoregresif parametre sabittir “ grup ortalama varyans oranı 

istatistikleri” olarak ifade edilmektedir. Panel istatistiği için oluşturulan sıfır hipotezi (Tatoğlu, 

2012:239); 

         (tüm i’ler için) (Eşbütünleşme İlişkisi Yoktur) 

Şeklindedir. Grup istatistiği için kurulan sıfır hipotezi ise aşağıdaki gibi kurulmaktadır 

(Tatoğlu, 2012:240); 

        (tüm i’ler için) (Eşbütünleşme İlişkisi Yoktur) 

Tablo 6: Westerlund ECM Eşbütünleşme Testi sonuçları 

Test İstatistik Asimptotik 

Olasılık Değeri 

Bootstrap 

Olasılık Değeri 

G-tau -6.010* 0.000 0.006 

G-alpha -3.096*** 0.001 0.070 

P-tau -6.489* 0.000 0.006 

P-alfa -5.213** 0.000 0.036 

Not: *, ** ve*** sırasıyla %1, ve %5 ve %10’da istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade 

etmektedir.  

Tablo 6’ya göre gecikme uzunluğu 4 olarak belirlenen modelde, paneli oluşturan yatay kesit 

birimleri arasında eşbütünleşme ilişkisi yoktur sıfır hipotezi reddedilmektedir
38

. Panel ve grup 

istatistiklerine göre yatay kesitler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı kanıtlanmıştır. Diğer bir 

ifadeyle, Westerlund eşbütünleşme testi sonucunda hem panel hem de grup istatistiklerine göre 

                                                 
38

 Serilerde yatay kesit bağımlılığı olduğundan dolayı sonuçlarda yer alan sayısal veriler, Chang (2004) tarafından 

önerilen “bootstrap” dağılım kritik değerleri ile açıklanmıştır (Nazlıoğlu, 2010:96) 
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yükselen piyasa ekonomisindeki 15 ülkenin taşımacılık giderleri ile ihracat ve ithalatı arasında 

eşbütünleşme ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.  

 Eşbütünleşmenin varlığı kanıtlanan denklemin uzun dönem katsayılarını tahmin etmek için; 

Pesaran (2006) tarafından geliştirilen ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan CCE tahmin yöntemi 

kullanılmıştır. Pesaran (2006), CCE tahmincisini, T>N ve N>T olduğu durumlarda tutarlı ve 

asimtotik normal dağılım sağlayan sonuçlar veren ve her bir yatay kesit biriminin uzun dönemde 

katsayısını hesaplayan bir tahminci olarak tanımlamaktadır.  

Tablo 7: CCE Eşbütünleşme Tahmincisi Sonuçları 

LTASGİDER Katsayı T İstatistiği 

İHRAC 0.0463 4.1303* 

İTHAL 0.0453 3.6857* 

Not: t istatistik değerleri, Newey-West standart hatası kullanılarak hesaplanmıştır. * %1 

anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  

Tablo 7’deki CCE eşbütünleşme tahmini sonucuna göre, taşıma giderleri ihracat arasında 

pozitif yönde bir ilişkiye ulaşılmıştır. İhracattaki bir birimlik artış taşıma giderlerini artmaktadır. 

Taşıma giderleri ile ithalat arasında ise pozitif bir ilişki bulgulanmıştır. İthalattaki bir birimlik bir 

artış taşıma giderlerini de artırmaktadır.  

Çalışmada kullanılan her ülkenin taşımacılık giderleri ile ihracat ve ithalat arasındaki ilişkisini 

görmek için Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik testi ile analiz yapılmıştır. Bu 

nedensellik testi, serilerin hem I(0) hem de I(1) olduğu durumlarda kullanılmaktadır. 

Emirmahmutoğlu ve Köse (2011), iki değişkenli VAR modeli aşağıdaki şekilde kurulmaktadır.  

      
  ∑             

        
    ∑                 

         
       (6) 

  

      
  ∑             

        
    ∑                 

         
       (7) 

Tahmin sonuçlarına    gecikme için modifiye edilmiş Wald (MWALD) testi uygulanmıştır. 

Denklem 6 için kurulan sıfır hipotezi “Y’den X’e doğru bir nedensellik ilişki vardır” şeklindedir. 

Tablo 8’de taşıma giderleri ve ihracat arasındaki ilişki nedensellik ilişkisi sonuçları sunulmuştur.  

Tablo 8: Taşımacılık Gideri Ve İhracat Nedensellik Sonuçları 

 Gecikme Taşıma Giderinden 

İhracata 

İhracattan Taşıma 

Giderine 

Arjantin 2 4.4555 0.1077 2.8569 0.2396 

Brezilya 3 1.3583 0.7153 6.1158 0.1061 

Çin 4 7.2662 0.1224 11.5934** 0.0206 

Kolombiya 3 3.8895 0.2736 3.0387 0.3856 

Macaristan 3 1.3216 0.7168 8.1030** 0.0439 

Hindistan 1 0.2362 0.6269 4.9135** 0.0266 

Endonezya 2 2.9082 0.2336 3.0913 0.2131 

Malezya 4 16.1765** 0.0027 3.0529 0.5489 

Meksika 4 5.1948 0.2678 11.7358** 0.0194 

Filipinler 1 0.1446 0.7037 3.6566** 0.0558 
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Polonya 2 0.6554 0.7241 0.5525 0.7586 

Rusya 4 8.4992*** 0.0749 17.0505* 0.0018 

Güney Afrika 1 0.6542 0.4185 2.6327 0.1046 

Tayland 1 0.7280 0.3935 3.6055** 0.0575 

Türkiye 4 31.256* 2.71E-06 10.6866** 0.0303 

Taşıma Giderinden 

İhracat 

66.59445* 0.000137    

İhracattan Taşıma 

Giderlerine 

78.76278* 2.97E-06    

Not:*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10’da istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.  

Taşıma giderleri ile ihracat arasındaki nedensellik ilişkisi genel sonuçlarına göre “Taşıma 

gideri ihracatın nedeni değildir” sıfır hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. “İhracat ve 

taşıma giderinin nedeni değildir” sıfır hipotezi de %10 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Buna 

göre taşıma giderleri ile ihracat arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Diğer bir 

ifadeyle, yükselen piyasa ekonomisinde taşıma giderlerindeki bir değişim ihracatı; ihracattaki bir 

değişimde taşıma giderlerini etkilemektedir. Ülke bazında tek tek incelendiğinde Rusya ve 

Türkiye’de taşıma giderleri ihracat arasında çift yönlü bir ilişki mevcuttur. Malezya’da taşıma 

giderlerinden ihracata doğru tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Tayland, Çin, Macaristan, 

Hindistan ve Meksika, Filipinler’de ise ihracattan taşıma giderlerine doğru tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi mevcuttur.   

Taşıma giderleri ve ithalat arasındaki nedensellik ilişkisi ise Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9:Taşıma Giderleri ve İthalat Nedensellik Sonuçları 

 Gecikme Taşıma Giderinden 

İthalata 

İthalattan Taşıma 

Giderine 

Arjantin 1 1.8235 0.1768 0.6557 0.4180 

Brezilya 3 0.5223 0.9139 6.8262*** 0.0776 

Çin 2 1.0141 0.6022 2.4977 0.2868 

Kolombiya 3 4.6690 0.1977 0.2563 0.9680 

Macaristan 3 1.5830 0.6632 3.2856 0.3496 

Hindistan 1 1.5433 0.2141 8.8929** 0.0028 

Endonezya 1 2.3257 0.1272 3.4602*** 0.0628 

Malezya 3 8.1828** 0.0423 2.3840 0.4966 

Meksika 3 0.8028 0.8487 6.4620*** 0.0911 

Filipinler 1 0.6694 0.4132 3.5779* 0.0585 

Polonya 3 2.9379 0.4012 0.9421 0.8152 

Rusya 3 8.7329** 0.0330 29.4778* 1.78E-06 

Güney Afrika 1 1.1420 0.2852 0.9263 0.3358 

Tayland 1 1.1267 0.2863 3.4001* 0.0651 

Türkiye 1 2.2706 0.1318 0.01864 0.8913 

Taşıma Gideri’den 

İthalata 

42.0520*** 0.0708    

İthalattan Taşıma 

Giderlerine 

75.3939* 8.88E-06    

Not:*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10’da istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.  

Taşıma giderleri ile ithalat arasındaki Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik testi 

sonuçlarına bakıldığında, taşıma giderleri ile ithalat arasında çift yönlü bir nedenselliğin olduğuna 
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ulaşılmıştır. Yani, taşıma giderlerindeki bir değişim ithalatı; ithalattaki bir değişim de taşıma 

giderlerini etkilemektedir. Bir ülkede taşımacılık giderlerinin o ülkenin toplam ithalatının %8’ine 

denk gelmesi istenmektedir. Eğer bu değer yükselirse taşıma giderleri artar, azalır ise taşıma 

giderleri azalır (Doğan, vd. 2004:87). Bundan dolayı taşıma giderleri ile ithalat arasında bir 

nedensellik ilişkisi söz konusudur. Ülke bazlı incelendiğinde Rusya’da hem taşıma giderlerinden 

ihracata hem de ithalattan taşıma giderlerine doğru çift yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur. 

Malezya’da taşımacılık giderlerinden ithalata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulgulanmıştır. 

Brezilya, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Tayland’da ise taşıma giderlerinden ithalata doğru tek 

yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.  

4. SONUÇ 

Ülkelerin gerçekleştirdikleri ihracatlar ve ithalatlar dış ticaretin gelişimini sağlamıştır. İthal ve 

ihraç edilen bütün ürünlerin lojistik hizmetine konu olması ise lojistik sektörünün önemini 

artırmıştır. Bundan dolayı; dış ticaret ile lojistik ve lojistik sektöründe önemli rol oynayan 

taşımacılık faaliyetleri arasında bir ilişki olduğu varsayılmaktadır.  

Lojistik ve taşımacılık işlemleri düşük maliyetler ile bir malın dış pazarlara sunulması ve 

ürünün alıcıya sağlam ve zamanında gönderilmesi için yapılan işlemlerden oluşmaktadır. 

Taşımacılık işlemleri gerçekleştirilirken taşıma maliyetlerini artıracak giderler göz ardı 

edilmemelidir. Ticaretin yapılacağı iki ülke arasındaki mesafe arttıkça giderlerde artacağından 

uygun taşıma çözümlerinin bulunması gerekmektedir. Bunun içinde ticareti yapılan malın en düşük 

maliyetle, en doğru şekilde ve en güvenilir yöntemlerle taşınmasını sağlayacak seçenekler 

belirlenmelidir. Yani, dış pazarda yerini almak isteyen ülkelerin taşımacılık giderlerini azaltmalı ve 

lojistik faaliyetlerini geliştirmelidir.  

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde lojistik göstergesi olan taşıma 

giderleri ile dış ticaret göstergeleri olan ithalat ve ihracat arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu, 

diğer bir ifade ile taşıma giderleri ile ihracat ve ithalatın uzun dönemde bir ilişkinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Taşıma giderleri ile ihracat ve ithalat arasında uzun dönemde pozitif bir ilişki 

tespit edilmiştir. Yani; ihracat ve ithalattaki bir birimlik artış taşıma giderlerini artırmaktadır. Bu 

bulgular neticesinde yapılan nedensellik testleri sonucunda yükselen piyasa ekonomisinde taşıma 

giderleri ile ihracat arasında çift yönlü ilişki olduğunu ortaya konmuştur. Aynı şekilde, ithalat ve 

taşıma giderleri arasında da çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Taşıma giderleri ile 

ihracat arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin bulunduğu ülkeler Türkiye ve Rusya’dır. Taşıma 

giderlerinden ihracata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu ülke Malezya’dır. 

İhracattan taşıma giderlerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin bulunduğu ülkeler Tayland, 

Çin, Macaristan, Hindistan, Meksika ve Filipinlerdir. Taşıma giderleri ile ithalat arasında çift yönlü 

nedensellik ilişkisinin olduğu ülke Rusya’dır. Taşıma giderlerinden ithalata doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisinin olduğu ülke Malezya’dır. İthalattan taşıma giderlerine doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisinin bulunduğu ülkeler ise Brezilya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Filipinler ve 

Tayland’dır.  

Genel sonuçta, ihracatın ve ithalatın taşıma giderini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bir 

ülkenin ihracatının ve ithalatının artması veya azalması taşıma giderlerinin artmasına veya 

azalmasına neden olmaktadır.  
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ÖZET 

 Ürün çeşitliliğinin artması, e ticaretin büyümesi ve yaygınlaşması, tüketici alışkanlıklarındaki 

değişiklikler kargo firmalarının da iş hacmini artırmıştır. Kargo firmaları yoğun rekabetin yaşandığı 

bir ortamda pazarda söz sahibi olabilmek için, sundukları hizmet ile müşterilerini memnun etmeye 

ve onları sadık müşteri haline getirmeye çalışmaktadırlar. Yoğun rekabetin yaşandığı böyle bir 

ortamda kargo firmaları müşterilerini sadık müşteri haline getirebilmek için öncelikli olarak kargo 

müşterilerinin beklentilerini belirlemek ve kargo müşterileri tarafından nasıl değerlendirildiklerini 

bilmek amacı ile hizmet kalitesinin ölçülmesi gerekmektedir. 

Öte yandan her geçen gün önemi daha da çok artan kargo sektörü, gerek topluma sunduğu hızlı ve 

güvenilir taşıma hizmetleri ile gerekse yarattığı istihdam ve iş hacmi olarak ülke ekonomisine de 

önemli katkılar sağlamaktadır.  

Yapılan Literatür taraması sonucunda kargo taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

hizmet kalitesine yönelik sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu alanda 

yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada da kargo sektöründeki algılanan 

hizmet kalitesinin boyutlarının müşteri tatmini ve müşteri sadakati üzerine etkisinin yapısal eşitlik 

modeli ile incelenerek literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

Gaziantep’teki kargo firmalarının sunmuş oldukları hizmetten faydalanan 410 kişiye anket 

uygulaması yapılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve Amos paket programından 

faydalanılarak yorumlanmıştır. Firmaların sunmuş oldukları hizmetin ölçülmesinde ise Servperf 

ölçeği kullanılmıştır. 

Analizler sonucunda kargo müşterilerinin, kargo firmalarından en fazla beklentilerinin zamanında 

teslim ve düşük maliyet olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kargo sektöründe, algılanan hizmet kalitesi 

boyutlarından güvenirlilik boyutunun, müşteri tatmini üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ve 

müşteri tatmininin de müşteri sadakatine pozitif yönde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Müşteri Tatmini, Müşteri Sadakati, Kargo Taşımacılık 

Sektörü. 

Jel Kodları: L80, L84, L89 

 

ABSTRACT 

The increase in product diversity, growth and expansion of e-commerce, changes in consumer 

habits increased the business volume of cargo companies. In an environment of intense competition, 

cargo companies are trying to satify their customers and build customer loyalty with the service 

they offer in order to be a pioneer in the market. Insuch an environment where intense competition 

is taking place, it is necessary to measure the service quality and customer loyalty ,in order to 

determine the expectations of cargo customers and to know how they are evaluated by cargo 

customers. 

On the other hand, the increasing importance of the cargo sector, both with the fast and reliable 

transportation services and job creation and business volume, provides significant contributions to 

the country's economy. 

As a result of the literature review, it is seen that there are limited number of studies regarding the 

service quality of the companies operating in the cargo transportation sector. Therefore, it is 

determined that studies in this area are needed. In this study, it is aimed to contribute to the 

literature by examining the effect of perceived service quality on cargo satisfaction and customer 

satisfaction with structural equation model. For this purpose, Data were collected from 410 people 

using the services provided by the cargo companies in Gaziantep.The data were interpreted by using 

SPSS and Amos package program. Servperf scale was used to measure the service offered by the 

firms. 

As a result of th analyzes, it was determined that the highest expectations of cargo customers from 

cargo companies are on time delivery and low cost. Furthermore, it was concluded that the 

reliability dimension has a positive effect on customer satisfaction in the cargo industry and the 

customer satisfaction has a positive effect on customer loyalty.  

KeyWords: Service Quality, CustomerSatisfaction, CustomerLoyalty, Cargo TransportationSector. 

1.1. GİRİŞ 

 

1950’li yıllardan itibaren hizmetler sektörü, gelişmiş ekonomilerde tarım ve sanayi sektörünü geride 

bırakarak hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu sektörün Türkiye’de de hızlı bir şekilde gelişme 

göstermesi ile hizmetler sektörüne verilen önem artmıştır. 

Hizmetler sektöründeki kargo taşımacılığında da son yıllardaki teknolojik gelişmelerle birlikte artan 

e-ticaret hacmi, tüketici alışkanlıklarının değişmesi ile büyüme ve gelişme gözlemlenmiştir. 

Türkiye ekonomisinde her geçen gün önemi daha da çok artan hizmetler sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin başarılı olmalarında, hizmet kalitesi ve müşterilerin tatmini günümüzün yoğun 

rekabet ortamında son derece önemlidir. 

Yoğun rekabetin yaşandığı bir ortamda işletmeler sektördeki rakiplerinden daha kaliteli hizmet 

sunarak ya da diğer bir ifade ile müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayarak müşterilerin 

tatmin edilmesi gerekmektedir. Bunun içinde işletmeler müşterilerin beklentilerini daha iyi 
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belirlemek ve müşteriler tarafından nasıl değerlendirildiklerini bilmek amacı ile hizmet kalitesinin 

ölçülmesi gerekmektedir. 

 Bu çalışmada kargo sektöründeki algılanan hizmet kalitesinin Müşteri tatmini ve Müşteri 

sadakati üzerine etkisi yapısal eşitlik modeli ile analiz edilecektir. Çalışmanın literatüre katkı 

sağlayarak sektördeki hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde ve kargo firmalarının müşterilerine 

daha iyi hizmet vermesinde faydalı olacağı düşünülmektedir. 

2.1.HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ 

KAVRAMLARI 

2.1.1. Hizmet ve Hizmet kalitesi Kavramının Tanımı 

Küreselleşmenin etkisi ile birlikte hizmetler sektörünün de global ekonomideki etkinliğinin her 

geçen gün daha da arttığı gözlemlenmiştir. Başta ABD olmak üzere Avustralya ve birçok Avrupa 

ülkesinde ticaret hacminin yarısını, tüm dünyadaki ticaret hacminin ise 3/1’ni hizmetler sektörü 

oluşturmaktadır (Farell vd., 2001:577-578). Bu durum Türkiye açısından ele alındığında ise 

hizmetler sektörünün oldukça ekonomik faaliyetler olduğu görülmüştür (Giritlioğlu, 2012: 75). 

Hizmet sektörünün her geçen gün artan önemine rağmen tam olarak bir hizmet tanımına 

ulaşılamamıştır. Literatürde hizmet kavramı farklı yazarlar tarafından açıklanmıştır. 

Türk Dil Kurumu hizmeti, iş görmek, çalışmak veya birinin amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak 

olarak tanımlamaktadır (TDK, 2017). İktisat Terimleri Sözlüğü ise hizmeti; gereksinimleri 

karşılama ve üretildiği anda tüketilme özelliğine sahip her türlü etkinlik olarak tanımlamaktadır ( 

İTS, 2017). 

Kotler’e göre hizmet, soyut faaliyetlerden meydana gelen, tüketildiğinde somut bir mala sahip 

olmakla sonuçlanmayan, mülkiyeti gerekli kılmayan ürün çeşididir (Kotler, 2001: 291) ve maddi 

çıkar gözetilmeden, müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasıdır (Kuriloff vd., 1988: 75). 

Hizmet, birçok araştırmacının da hem fikir olduğu gibi soyut bir kavram olmasının yanında kendine 

özgü bazı özellikleri vardır. Elle tutulamaz, görülemez, ölçülemez, depolanamaz ve tartılamaz 

olması gibi. Hizmeti, ürünlerden ayıran temel özelliklerinden ölçülememesi onun statik değil, 

dinamik olmasına sebep olur (Başar, 2017: 4). Hizmetin üretimi ve tüketimi de eş zamanlıdır. 

Örneğin, evde kullanılmak üzere satın alınan bir beyaz eşya ürünü uzun yıllar boyunca kullanılması 

ve fiziki varlığını sürdürmesine rağmen, bu beyaz eşyanın alındıktan sonra eve teslim aşamasında 

uygulanan servis (lojistik) hizmetinde, ürünün taşınması ile hizmet üretilmeye ve tüketilmeye 

başlamıştır. Ürünün teslimi ile hizmet son bulmuştur. 

Ülke ekonomisindeki payının artması ile birlikte, hizmet sunan işletmelerin sayısının artması 

beraberinde yoğun bir rekabet ve hizmetlerde kalite anlayışını benimsemeye itmiştir (Ardıç ve 

Sadaklıoğlu, 2009: 170). 

   Hizmet kalitesi literatürü incelendiğinde ilk çalışmaların 30 yıl öncesine dayandığı 

görülmektedir (Hsieh ve Tsai, 2009: 54). O yılardan bu yana hizmet kalitesi pazarlama 

literatüründe en önemli konulardan biri haline gelmiş ve hatta işletmeler için hayati bir unsur olarak 

görülmüştür (Parasuman, 1985). Birçok firma hizmetlerini rakiplerininkinden farklılaştırmak için 

hizmet kalitesini geliştirmeye karar vermişlerdir. Hizmet endüstrilerinde yüksek kalitede hizmet 

sunmak başarının temel anahtarı olmuştur (Kandampulluy, 1998: 423). Onu en güçlü rekabet silahı 

olarak adlandırmışlardır. Clow (1993) yaptığı çalışmada hizmet kalitesini, kuruluşa hayat veren kan 

şeklinde tanımlamıştır. 
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Hizmet kalitesine yönelik literatür incelendiğinde bu kavramın tanımının farklı şekillerde yapıldığı 

görülmüştür. Hizmet kalitesi, tüketicilerin beklentileri ile algıladıkları hizmet arasındaki bir 

karşılaştırmadır (Grönroos 1984; Parasuman vd.,1990; Heung ve Wong, 1997: 64). Edwardssson 

(1998: 142) hizmet kalitesini, müşterilerin beklentilerini karşılarken ihtiyaç ve gereksinimlerini de 

belirleyebilme derecesi olarak tanımlarken, yapılan başka bir tanıma göre ise müşterilerin 

beklentilerinin karşılandığı veya aşıldığı miktardır (Bayrak, 2007: 38). Martinez ve Martinez’e 

(2010)’e göre hizmetin tamamının müşterilerce değerlendirilmesidir. Yukarıdaki ifadelerden de 

anlaşıldığı üzere hizmet kalitesi farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. 

Hizmet kalitesinin miktarını belirlemek ve ölçmek zordur. Hizmetlerin karakteristik özellikleri 

ölçülmesini güç kılmaktadır (Çuhadar, 2017: 17). Ancak herhangi bir ürün veya hizmetin kalitesini 

yönetebilmek içi mutlaka ölçülmesi gerekir. Ölçüm olmadan yöneticiler ve pay sahipleri ürün veya 

hizmetin kalitesinde boşluğun var olduğundan emin olamazlar (Lovelock vd., 2006). Lovelock vd. 

göre hedeflerin olup olmadığını belirlemek için ölçmek gereklidir. Araştırmacılar, ölçülemeyen 

şeyin iyileştirilemeyeceği ifadesinden yola çıkarak hizmet kalitesinin de ölçülebileceğini ortaya 

koymuştur (Çuhadar, 2017:18). 

Hizmet işletmelerinde sunulan hizmet kalitesini ölçmek için birçok model geliştirilmiştir. Bu konu 

ile ilgili literatüre bakıldığında birçok araştırmacı tarafından hizmet kalitesinin ölçümünü yapan 

çalışmalar görülmektedir (Usta ve Memiş, 2009: 88). Hizmet kalitesinin ölçümünde kullanılan 

yöntemler arasında en çok bilinen ise SERVQUAL ve SERVPERF yöntemidir (Öncü vd., 2010: 

243). 

2.1.2.Müşteri, Müşteri Tatmini Ve Müşteri Sadakati Kavramlarının İncelenmesi 

İşletmelerin varlığını ve başarının temelini oluşturan müşteri, en genel ifade ile mal ya da hizmeti 

satın alan ve karşılığını nakit olarak ödeyen kişidir. Mal ya da hizmeti satın alan ve aldığı ürünü 

tüketen kimseler müşteri olarak tanımlanmaktadır (Ulaşanoğlu, 2005: 12). Bir başka tanıma göre ise 

müşteri belirli bir kuruluştan düzenli olarak alışveriş yapan kişi ya da kuruluşlardır (Çelik, 2012: 

33). Acuner (2003) bir işletmenin müşterisi kimdir sorusuna; karşılanmayı bekleyen istek ve 

ihtiyaçları olan, işimizin aracı değil de amacı olan, duyguları olan ve saygıyı hak eden işletmedeki 

en önemli kişidir (Acuner, 2003: 27) şeklinde ifade etmiştir. 

2.1.2.1.Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati  

İşletmeler hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersinler yoğun rekabet ortamında, müşteri istek ve 

ihtiyaçlarına odaklanarak, müşteri tatmini yaratacak ve kar elde etmeyi sağlayacak bir anlayışa 

sahip olması gerekmektedir (Yükselen, 2010: 41). Yoğun rekabetin yaşandığı piyasalarda, 

müşteriler işletmeler için daha da önemli bir hale gelmiştir. İşletmelerin hayatta kalması ve 

başarılarının devam ettirilmesinde müşteri tatmini önemli bir faktör olmuştur. 

Müşteri Tatmini kavramının etkili bir faktör olması araştırmacılar ve akademisyenler tarafından bu 

konu ile ilgili olarak pek çok çalışmanın yapılmasına sebep olmuştur (Giese ve Cote, 2000: 3). 

Ancak yapılan bu çalışmalarda müşteri tatmini kavramı üzerinde uzlaşılamamıştır (Patterson, 2000: 

138). 

Westbrook (1987)’a göre müşteri tatmini, ürün tüketilmeden önceki duyguları ile ürün tüketildikten 

sonraki duygularının uyuşmasıdır (Westbrook, 1987: 258-270). Bir başka tanıma göre ise, müşteri 

tatmini, ürün satın alındıktan sonraki yaşadığı değerlendirme yargısıdır (Anderson Fornell ve 

Lehmann, 1994: 35-64). 
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Oliver ise müşteri tatminini, tüketicinin satın aldığı ürünü tükettiği esnada ya da tükettikten sonra 

ürün ve ürünün özellikleri ile ilgili olarak memnun olması veya memnun olmaması durumuna bağlı 

olarak oluşan tepki ya da tatmin yargısıdır şeklinde ifade etmiştir (Oliver, 1997: 10). Yine 1997 

yılında Oh ve Parks tarafından yapılan çalışmada müşteri tatmini, bir ürüne sahip olmak için 

katlanılan fedakârlığın, yeterli ya da yetersiz bir biçimde karşılanmasını algılama durumudur 

şeklinde tanımlanmıştır. (Oh ve Parks, 1997: 35-64). 

1900’lü yıllardan itibaren müşteri tatmini konusundan sonra müşteri sadakati firmaların en çok 

üzerinde durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Rekabetin giderek artması ve müşterilerin çok 

çabuk kaybedilmesi bu durumun nedenleri arasındadır (Öztürk, 2016: 34). 

İşletmelerin karlılığının sağlanmasında önemli unsurlardan biri olan müşteri sadakatinin (Keser, 

2008: 1) literatürde birçok tanımının yapıldığı görülmektedir. Bu tanımlardan bazıları: 

Dick ve Basu (1994)’a göre müşteri sadakati, müşteri tarafından sürekli olarak aynı ürün veya 

hizmetin ya da işletmenin tercih edilmesidir. Zeithaml Berry ve Parasuman (1996: 34) ise müşteri 

sadakatini, müşterinin bir firmayı başka bir firma yerine tercih etmesi ve aynı hizmet sağlayıcıdan 

hizmet satın almaya devam ederek iş ilişkisini arttırmasıdır şeklinde ifade etmiştir. Oliver (1999)’a 

göre ise müşteri sadakati, belirli bir ürünü gelecekte de tutarlı bir şekilde satın alacağının ya da bu 

ürünü başkalarına tavsiye edeceğinin taahhüdüdür. 

Kim ve Yoon (2004) tarafından yapılan başka bir tanıma göre ise müşteri sadakati, bir müşterinin 

sürekli olarak alış veriş yaptığı firmaları başkalarına tavsiye etmesidir. 

İşletmeler müşteri sadakati sağlayarak hem hedeflenen kara ulaşabilecek, hem de uzun yıllar 

pazardaki yaşamlarını sürdürebileceklerdir (Şahin, 2017: 49). Müşteri sadakati kavramına gereken 

önemi veren işletmelerin yapılan değerlendirmeler sonucunda rakip firmalara karşı rekabet avantajı 

elde ettikleri görülmüştür. Müşterilerin zor kazanılması ve çok kolay kaybedilmesi müşteri sadakati 

kavramının geçmişe göre daha da önemli hale gelmesine sebep olmuştur (Bayuk ve Küçük, 2007: 

286). 

İşletmelerin başarılarının esas göstergesi ise, alternatif ürün ve hizmetlerin yoğun olduğu günümüz 

ortamında, müşteri sadakatinin kazanılması ve sadık müşterilerin sayısının arttırılabilmesidir. Aynı 

zamanda sadık müşteri yaratmak işletmeler için büyük bir kazançtır. Çünkü işletmeler için mevcut 

olan eski müşteriyi tutmanın maliyeti, yeni müşteri kazanmak için harcanan müşteri maliyetinden 

daha azdır. Bundan dolayı işletmeler müşteri bağlılığına önem vermektedir (Yetkil, 2017: 65). 

Müşteri sadakati 4 aşamalı bir merdivene benzetilebilir. Merdivenden yukarı doğru çıkıldığı zaman 

sadakat düzeyi yükselmektedir. Merdivenin ilk basamağını işletmeye en az sadık olan ve bazen 

uğrayan müşteri gurubu oluştururken, ikinci basamağını ise %10’luk bir iş hacmi sağlayan ve arada 

sırada uğrayan müşterileri oluşturur. Merdivenin en üst basamağını ise en sadık müşterileri 

oluşturur ve işletmeye olan duygusal bağlılıkları yüksektir (Taşkın: 2005: 45). 
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    Kaynak: Taşkın, 2005:45). 

2.2. Kargo Ve Kargo Taşımacılığı İle İlgili Temel Kavramlar 

Sözcük anlamı itibari ile yük, hamule anlamında kullanılan kargo, herhangi bir yükün bir yerden bir 

başka yere ulaştırılma faaliyetidir (Goncü, 2010: 61). Songur (2016: 3) tarafından yapılan tanımda 

ise kargo, 100 kg’dan fazla olmayan belli bir kabın içerisinde ya da bir ambalajı olan eşyalardır 

şeklinde ifade edilmiştir. Belirli süreler içerisinde bir yerden başka bir yere taşınan, tek parçada en 

fazla 100 kg geçmeyen, genellikle ambalaj ve kap içerisinde olan dosya, paket koli vb. eşyalara 

verilen addır. (www.ınterglobal.cargo.com,07.05.2018). Uluslararası literatürde ise, ağırlığı, ebadı 

ve içeriği önemli olmaksızın, herhangi bir yükün taşınmasıdır (Uzun, 2013: 2) şeklinde ifade 

edilmiştir. 

Kargo Taşımacılığı ise kargonun ulaştırılması ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. Kargo 

taşımacılığı hem bireysel kargoları hem de kurumsal kargoları kapsamaktadır.  

Kargo İşletmecisi ise kargoyu kısa bir sürede gönderilene ulaştırmak amacı ile teslim alan, 

bağımsız bir işyerini kullanma hakkına sahip olan ve kendi gözetimi ve denetimi altında yükleme, 

boşaltma, depolama, aktarma ve gönderene teslim gibi hizmetleri yerine getiren taşımayı yapan 

veya yaptıran bundan doğan sorumluluğu üstlenen kişidir şeklinde tanımlanmıştır (Yalçın, 2016: 

15). 

Türkiye de 35-40 yıl gibi kısa bir geçmişse sahip, çok genç bir sektör olan kargo taşımacılık 

sistemi, serbest piyasa ekonomisine geçisin ardından ivme kazanmış, reel sektörün çözüm ortağı 

haline gelmiştir (www.karid.org.tr- 08.05.2018). 

1982 yılında ilk kargo firması iki şubesi ile hizmet vermeye başlamıştır. Ekonomik ve toplumsal 

gelişmelerle birlikte meydana gelen yeni ihtiyaçlar kargo sektörüne olan ihtiyacı arttırmış, kargo 

sektörü geleneksel taşımacılık yöntemlerinin ulaşamadığı noktalara hizmet vermeye başlamasının 

ve sektöre yapılan yeni yatırımların sayesinde büyük gelişmeler göstermiştir (Songur, 2016: 13). 

Artan talepler, kargo işletmelerinin tanınırlığının artması, yaşanan göçler nedeni ile şehir nüfusunda 

artışlar, özellikle İstanbul merkezli ithalatçı firmaların artması, artan ürün çeşitliliği ve buna bağlı 

olarak talepte büyük artışların olması, süper marketlerin sayısında meydana gelen artışlar kargo 

şirketlerinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır (Bulut, 2007: 81). İlk kurulan kargo firmasının 

ardından bu sektörde başka firmalarda kurulmaya başlamıştır. 

Kargo taşımacılık sisteminin gelişmesinde, artan ürün çeşitliliği ve artan talepler karşısında 

geleneksel davranış ve ticari teamül şekli olan stoklu çalışma için kaynaklarını kullanmakta 

zorlanmaya ve yeterli miktarda ürün stoku için kaynak ayırmada güçlüklerle karşılaşılması itici bir 

güç olmuştur. Rekabet ortamlarında büyük arz merkezlerinde ürünlerinin en hızlı biçimde yer 

almasını sağlayabilen firmalar rakiplerine göre avantaj sağlamaya başlamışlardır (Uzun, 2013: 7). 

Ayrıca hızla büyüyen ve gelişen e-ticaret artık büyüme anahtarı olarak kabul edilmektedir. Yapılan 

pazar araştırmaları sonucunda geleneksel ödeme yöntemlerini kullanan perakende satış firmalarının 

pazardaki yerlerini korumak ve müşterilerini memnun etmek için bu trende ayak uydurmaları 

http://www.Ä±nterglobal.cargo.com,07.05.2018
http://www.karid.org.tr-/
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gerektiğini göstermektedir. Günümüzde e-ticaret toplam perakende satışların %5’ine sahip iken, 

2020 yılına kadar ikiye katlanacağı öngörülmektedir. 

Ayrıca kargo taşımacılık sektörü 100 bin kişiye istihdam sağlamakta 25 bin araç ve 10 bin sabit 

merkezde faaliyet göstermektedir. Kargo taşımacılık sektörü sadece işletme faaliyetleriyle bile 

önemli bir katma değer sağlamaktadır (www.karid.org.tr. 08.05.2018). 

Türkiye de kargo taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalardan başlıcaları aşağıda 

gösterilmiştir. 

       Tablo 2. 1.Türkiye de Kargo Taşımacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar (Duran, 2017: 

111) 

 

3. KARGO SEKTÖRÜNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ BOYUTLARININ 

MÜŞTERİ TATMİNİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ  

3.1.Araştırmanın Amacı Kapsamı ve Sınırları 

Türkiye’deki ticari ve sanayi sektöründeki gelişmelere bağlı olarak kargo sektörü bundan olumlu 

bir şekilde etkilenmiş ve hizmet kapasitelerini artmıştır. Bu kapasite artırımı kargo sektörünün 

hizmet kalitesini sorgulanır hale getirmiştir. İşletmeler için hizmet kalitesini artırmak, gerek 

rakiplerinin geçilmesinde, gerekse müşterilerin tatmin edilmesinde önemli bir paya sahiptir. 

Kargo firmalarının sunmuş olduğu hizmetlerden hem bireysel hem de kurumsal müşteriler 

faydalanmaktadır. Bu çalışmada, kargo firmalarının bireysel müşterilerine sunmuş olduğu 

hizmetlerin sonucunda müşteriler tarafından algılanan hizmet kalitesine ve algılanan hizmet kalitesi 

boyutlarının müşteri tatmini ve müşteri sadakati sağlamasındaki ilişkilerin analizine yöneliktir. 

Her alanda yapılan çalışmaların kısıtları olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları bulunmaktadır. 

İlk olarak araştırmada Gaziantep ilindeki kargo sektörünün müşterilerinin algıladıkları hizmet 

kalitesi ele alınmıştır. Diğer illerdeki kargo sektörü ve müşterileri arasındaki algılanan hizmet 

kalitesinin sonuçları farklılık gösterebilir. Örneklemin belli bir il olması çalışma sonuçlarının 

genellenme imkânını da zayıflatmıştır. Bunun yanı sıra bu çalışmada sadece bireysel müşteriler ele 

alınmıştır. Kargo hizmetlerinden faydalanan kurumsal müşteriler ele alındığında farklılık 

gösterebilir. 

 Kuruluş 
Yılı 

Bölge 
Müdürlüğü 

Transfer 
Merkezi 

Araçlık 
Filosu 

Çalışan Şube 

TNT KARGO 1946 - - 3000 250 45 
DHL KARGO 1969 - 18 400 2000 57 

ARAS KARGO 1979 13 28 3320 12000 825 
YURT İÇİ KARGO  1982 17 32 3910 13500 800 
UNITED PARSEL 

SERVICE (UPS) 
1988 - - 700 3000 260 

INTEL GLOBAL 

KARGO 
1995 8 - 200 500 84 

FILLO KARGO 1998 -  1500 600 211 
MNG KARGO 2003 15 26 2200 8000 800 
SURAT KARGO 2003 19 24 1278 4000 556 
PTT KARGO 2008   2800  4340 

http://www.karid.org.tr/
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3.2. Araştırmanın Hipotezleri ve Kavramsal Model 

Gaziantep’teki kargo sektörün de algılanan hizmet kalitesi boyutlarının müşteri tatmini üzerindeki 

etkisi ve müşteri tatmininin müşteri sadakati üzerindeki etkilerine yönelik olarak aşağıdaki model 

tasarlanmıştır. 

 

      

       H1: Fiziksel Görünüm ile Müşteri Tatmini arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

 H2: Güvenirlilik ile Müşteri Tatmini arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

 H3: Yanıt Verilirlilik ile Müşteri Tatmini arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

 H4: Güvence ile Müşteri Tatmini arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

           H5: Empati ile Müşteri Tatmini arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır 

           H6: Müşteri Tatmini ile Müşteri Sadakati arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

3.3. Araştırmanın Örneklemi ve Verilerin Toplanması 

Yapılan bu çalışmada da öncelikle birincil veri toplama metodunun uygun olacağı düşünülmüş 

olup, anket formu oluşturulmuştur ve ankete cevap veren herkesin örneğe dahil edilmesi ile oldukça 

yaygın olarak bilinen kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemine 

göre arzu edilen örneklem büyüklüğüne ulaşıncaya kadar denek bulma işlemi devam eder. Arzu 

eden ve ulaşılan herkes ankete katılabilir (Altunışık, 2010: 140). 

Bu araştırmada Gaziantep ilinde faaliyet gösteren kargo firmalarının bireysel müşterilerine anket 

uygulanmıştır. Yapılan bu araştırma için geliştirilen anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. Anket 
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formunun birinci bölümünde, ankete katılan katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek 

amacına yönelik yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, cinsiyet soruları ile ankete katılan müşterilerin 

beklentilerini ölçmeye yönelik sorular sorulmuştur. Anket formunun ikinci kısmında ise kargo 

firmalarının sunmuş oldukları hizmetlerin müşterileri tarafından nasıl algılandığını ölçmek amacı 

ile SERVPERF ölçeğinin 22 maddelik hizmet kalitesi soruları sorulmuştur. Anket formunun üçüncü 

bölümünde ise müşteri tatmini ve müşteri sadakati ile ilgili 11 soru sorulmuştur. 

Anket formunun ikinci ve üçüncü bölümünde yer alan soruların cevaplandırılması için kargo 

müşterilerine 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-

Kesinlikle Katılıyorum ifadelerinden oluşan 5’li likert ölçeğinden oluşan sorular yönlendirilmiştir. 

Anketler ilk olarak online olarak gönderilmiş ve 77 adet geri dönüşüm sağlanmıştır. Daha sonra 340 

adet anket yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulmuş olup bunlardan 7 tanesinin analize uygun 

olmayacağı tespit edilmiş ve toplamda 410 adet anket değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Anketler 

SPSS 21.0 ve AMOS istatistik analiz programları ile analiz edilmiştir. 

3.4. Verilerin Analizi 

İlk olarak araştırmaya katılan 410 katılımcının demografik bulguları ele alınmıştır. Medeni durum, 

yaş, cinsiyet ve aylık gelir eğitim düzeyi özelliklerine ilişkin sorular sorulmuş ve elde edilen 

cevaplar aşağıdaki tablo 3.1 de verilmiştir. 

Tablo:3.1. Katılımcıların Demografik özelliklerine Yönelik Bulgular 

Cinsiyet n Yüzde(%) 
Eğitim Düzeyiniz 

n Yüzde(%) 

Kadın 201 49 İlköğretim 19 4,6 

Erkek 209 51 Lise 54 13,2 

Toplam 410 100 Yüksek Okul 47 11,5 

Yaşınız n Yüzde(%) Lisans 257 62,7 

18-25 yaş 142 34,6 Yüksek Lisans 28 6,8 

26-35 yaş 120 29,3 Doktora 5 1,2 

36-45 yaş 99 24,1 Toplam 410 100 
46-55 yaş 40 9,8 Aylık Geliriniz n Yüzde(%) 

56 yaş ve 

üzeri 9 2,2 0-1299 TL 103 25,1 

Toplam 410 100 1300-2000 TL 84 20,5 

Medeni 

Durumunuz  n Yüzde(%) 2001-3000 TL 58 14,1 

Evli 233 56,8 3001-4000 TL 119 29,0 

Bekar 177 43,2 4001 TL ve üstü 46 11,2 

Toplam 410 100 Toplam 
410 

     100 
 

Tablo 3.1’e göre araştırmaya katılanların % 49’u kadınlardan, % 51’i ise erkeklerden oluşmaktadır. 

%56,8’lik kısmını evli olan müşteriler oluştururken, %43,2’lik kısmını ise bekâr katılımcılar 

oluşturmaktadır. Öte yandan bu araştırmaya katılanlardan % 34,6’sının 18 ve 25 yaş aralığında iken 

% 29,3’ü 26 -35 yaş, % 24, 1’i 36-45 yaş, % 9,8’ini oluşturan 40 kişinin 46 ve 55 yaş aralığında, % 

2,2’si ise 56 yaş ve üzerindedir. 

4.1. Katılımcıların Kargo Firmaları ile Çalışma Süresi ve Beklentilerine Ait Detaylı Bulgular 
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Tablo:4.1. Katılımcıların Çalışma Sürelerine İlişkin Bulgular 

Çalışma süresi 
n Yüzde % 

1-yıldan az 
120 29,3 

1-2 yıl arası 
98 23,9 

3-4 yıl arası 
70 17,1 

4-5 yıl arası 
46 11,2 

5 yıldan fazla 
76 18,5 

Toplam 
410 100,0 

 

Tablo 4.1.’deki bulgulara göre katılımcıların % 29,3’ü 1 yıldan daha az süredir aynı kargo 

firmasından hizmet alırken, % 23,9’u 1-2 yıldır ve % 17,1’nin ise 3-4 yıldır ilgili kargo firması ile 

çalıştığı tespit edilmiştir. En az çalışılma oranın ise 4 ila 5 yıl arası (% 11,2) olduğu görülmüştür. 

Tablo:4.2. Katılımcıların Kargo Firmasından Beklentilerine İlişkin Bulgular 

Beklentiler n Yüzde % 

Düşük Maliyet 244 59,5 

Zamanında Teslim 310 75,6 

Müşteriye Verilen Değer 194 47,3 

Hizmet Kalitesi 239 58,3 

Geniş Hizmet Ağı 140 34,1 

 

Tablo 4.2’ deki bulgulara göre kargo müşterilerinin beklentileri ile ilgili soruya % 75,6 oranında en 

yüksek beklentiyi zamanında teslim edilmesi oluştururken, en düşük beklentinin ise geniş hizmet 

ağı olduğu tespit edilmiştir. % 59,5’inin beklentisi Düşük Maliyet, % 47,3’ünün beklentisi ise 

müşteriye verilen değer olduğu görülmüştür. Hizmet kalitesi beklentisi ise % 58,3 oranındadır. 

Tablo:4.3. Algılanan Hizmet Kalitesine Yönelik  Bulgular 

 n Aritmetik 

ortalama 

Standart 

sapma 

Kargo firması modern araç-gereç/ teknolojiye sahiptir. 410 3,29 1,12 

Kargo firmasının ofis ortamı görsel olarak çekicidir. 410 2,89 1,08 

Kargo firmasının çalışanları temiz ve bakımlıdır. 410 3,29 1,00 

Kargo firması hizmet verirken modern ve yeterli donanıma 
sahip araçlar/cihazlar kullanır. 

410 3,31 1,02 

Fiziksel Görünüm (Genel Ortalama) 410 3,20 0,84 
Kargo firması bir hizmeti belli bir zamanda yapmaya söz 
verdiğinde daima yerine getirir. 

410 
3,19 1,19 

Kargo müşterilerinin bir problemi olduğunda ilgili personel 
bunu çözmek için gerekli yardımı gösterir. 

410 3,25 
1,16 

Kargo firması hizmeti ilk seferinde doğru bir şekilde yerine 
getirir. 

410 
3,33 1,10 

Kargo firması hizmetleri söz verdiği zamanda sunar 410 3,30 1,16 

Kargo firması hatasız bir şekilde kayıt tutmaktadır. 410 3,45 1,02 

Güvenilirlik (Genel Ortalama) 410 3,31 0,94 
Kargo firmasının çalışanları müşterilere tam olarak hizmetin 
ne zaman yerine getirileceğini söyler. 

410 
3,39 1,11 

Kargo firmasının çalışanları müşterilerine hizmeti mümkün 410 3,35 1,09 
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olan en kısa sürede sunar. 

Kargo firmasının çalışanları müşterilerine yardım etmek için 
her zaman isteklidir. 

410 
3,23 

1,06 

Kargo firması çalışanları müşteri isteklerine her zaman yanıt 
verebilirler. 

410 
3,27 

1,08 

Yanıt Verilebilirlik (Genel Ortalama) 410 3,31 0,91 
Kargo firması çalışanlarının davranışları müşterilerine  
Güven duygusu verir. 

410 3,35 
1,08 

Kargo firması ile yaptığınız işlemlerde kendinizi güvende 
hissedersiniz. 

410 3,47 1,80 

Kargo firmasının çalışanları müşterilerine karşı daima nazik 
/ saygılıdır. 

410 3,48 1,04 

Kargo firmasının çalışanları müşterilerinin sorularına cevap 
verecek yeterli bilgiye sahiptir. 

410 3,43 1,03 

Güvence (Genele Ortalama) 410 3,43 0,95 

Kargo firmasının çalışanları müşterileri ile bireysel olarak 
(tek tek)  ilgilenir. 

410 3,30 1,07 

Kargo firmasının çalışma saatleri tüm müşterileri için 
uygundur. 

410 3,30 1,13 

Kargo firması müşteriler ile içtenlikle ilgilenen çalışanlara 
sahiptir. 

410 3,25 1,04 

Kargo firması müşterilerinin menfaatlerini her şeyin 
üstünde tutar. 

410 3,17 2,20 

Kargo firmasının çalışanları müşterilerinin özel ihtiyaçlarını 
anlar. 

410 3,10 1,15 

Empati (Genel Ortalama) 410 3,22 0,96 

 

Tablo 4.3’de de görüldüğü gibi Hizmet Kalitesine ait fiziksel görünüm ( :3,20, s.s:0,84 ), 

güvenilirlik (  : 3,3, s.s: 0,94), yanıt verilebilirlik (  : 3,31, s.s:0,91) ve empati ( : 3,22, s.s:0,96) 

boyutlarına ait algı düzeylerinin orta derecede olduğu tespit edilmiştir. Güvence boyutunun ise (  

:3,43, s.s:0,95) algı düzeyinin yüksek derecede olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo:4.4. Müşteri Tatminine ve Müşteri Sadakatine Yönelik Bulgular 

 

n Aritmetik 

ortalama 

Standart 

sapma 

Bu kargo firmasını seçtiğimden dolayı mutluyum. 410 3,34 1,17 

Bu kargo firmasını seçmekle doğru bir karar verdiğimi 
düşünüyorum. 

410 3,34 1,12 

Genel olarak kargo firmasının hizmetinden memnunum. 410 3,40 1,09 

Bu kargo firmasının hizmeti beklentimi hep karşılamaktadır. 410 3,27 1,11 

Bu kargo firmasının hizmeti beni hayal kırıklığına 
uğratmadı. 

410 3,26 1,12 

Kargonun sunduğu hizmetler ideal bir kargo hizmetine 
yakındır. 

410 3,40 1,07 

Tatmin ( Genel Ortalama) 410 3,33 ,98 

Bu kargo firması hakkında diğer insanlara olumlu şeyler 
söylerim. 

410 3,35 1,13 

Fikrimi soran insanlara bu kargo firması ile çalışmasını 
tavsiye ederim. 

410 3,34 1,13 

Bu kargo ile çalışmaları için arkadaşlarımı ve akrabalarımı 
teşvik ederim. 

410 3,32 1,13 

Bir kargo firması ile çalışmak istediğimde ilk tercihim bu 
kargo olur. 

410 3,35 1,13 

Gelecek yıllarda da bu kargo firması ile çalışmak isterim. 410 3,32 1,20 

Sadakat (genel Ortalama) 410 3,34 1,04 
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Tablo 4.4’de Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati ile ilgi algı düzeylerinin tespitine yönelik 

bulgular sonucunda, müşteri tatmininin ( :3,33, S.S:98) orta düzeyde bir algıya sahip olduğu, 

Müşteri sadakatinin de (  : 3,34, s.s: 1,04)orta düzeyde bir algıya sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

      Tablo:4.5. Yapısal Eşitlik Sonuçları 

Hipotezle Estimate S.E. C.R. P Sonuç 

Tatmin <--- Fiziksel Görünüm ,080 ,084 ,953 ,341 RED 

Tatmın <---Güvenilirlik ,526 ,171 3075 ,002 KABUL 
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SONUÇ VE ÖNERİLER  

Araştırmada anket yönteminden faydalanılarak verilerin toplanılması ve bu veriler doğrultusunda 

yapılan analizlerden elde edilen bulgular, araştırmanın farklı açılardan değerlendirilmesine olanak 

tanımaktadır. 

Araştırma kapsamda 410 kişiye ulaşılmış olup, kargo firmalarının sunmuş oldukları hizmetlerin 

müşteri tatmini ve müşteri sadakati sağlamasındaki etkisi araştırılmıştır. Yapılan bu çalışmada 

araştırmaya katılan kargo müşterilerinin (% 29,3)’ünün kargo şirketi ile 1 yıldan az çalıştığı, (% 

23,9)’unun 1-2 yıl arası, 3-4 yıl çalışanların (% 17,1) ve (% 18,5)’inin ise 5 yıldan fazla çalıştığı 

tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgulardan yola çıkarak kargo firmalarının sadık müşterilere sahip 

olmadığını söyleyebiliriz. Elde edilen bu bulgu Songur (2016) tarafından Konya ili organize sanayi 

bölgesinde kurumsal müşterilere yönelik yapılan çalışmanın bulgularından farklılık göstermiştir. 

Söz konusu araştırmada kurumsal firmaların (% 61,2) gibi büyük bir çoğunluğunun 4 yıl ve üzeri 

süredir aynı kargo şirketi ile çalışmakta olduğu belirtilmiştir. Bu farklılık kurumsal ve bireysel 

müşteriler arasındaki tatmin düzeylerinin farklı olmasından kaynaklanabildiği gibi farklı illerdeki 

kargoların sunmuş olduğu hizmet sunumundan da kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

 Araştırmaya katılan kargo müşterilerinin en fazla kargo şirketlerinden beklentileri, (% 75,6) 

zamanında teslim, (% 59,5) düşük maliyet, ( % 58,3) hizmet kalitesi (% 47,3) müşteriye verilen 

değer, (% 34,1) geniş hizmet ağı olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara dayanarak kargo müşterileri en 

fazla kargo şirketlerinden, kargolarının zamanında teslim edilmesini ve düşük maliyetli olmasını 

beklemektedirler. Ayrıca Deniz ve Gödekmerdan (2011) araştırmalarında, kargo gönderilerinde en 

fazla karşılaşılan problemin kargonun teslim edilmesinde yaşanan gecikme olduğunu ve kargo 

müşterilerinin, kargo firmalarını tercihlerinde en fazla taşıma fiyatlarının uygunluğuna önem 

verdikleri tespitinde bulunmuşlardır. 

Hizmet kalitesi ile müşteri tatmini ve müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile 

oluşturulan yapısal eşitlik analiz sonucunda, H2 hipotezi ile (Güvenirlilik ile Müşteri Tatmini 

arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır), H6 hipotezi (Müşteri tatmini ile Müşteri Sadakati arasında 

pozitif yönlü bir ilişki vardır) kabul edilmiştir. Öte yandan hizmet kalitesi ile müşteri tatmini 

arasındaki ilişkilere yönelik oluşturulan hipotezlerden Fiziksel Görünüm, Yanıt verilirlilik, Empati 

ve Güvence boyutları ile Müşteri Tatmini arasında pozitif yönlü bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

H1,H3,H4 ve H5 hipotezleri red edilmiştir. 

Bu çalışma, günümüzde önemi gittikçe artan kargo firmalarının hizmet kalitesine yönelik olarak 

yapılmıştır. Sunulan hizmetlerin müşteriler tarafından nasıl algılandığı kargo sektöründeki firmalar 

için oldukça önemlidir. Müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesinin ölçümü sayesinde, elde edilen 

bilgiler kargo firmalarının hizmetlerini iyileştirilmesine olanak tanıyacağı ve hizmet sunumunda 

Tatmın <--- Yanıt_Verilirlik -0,71 ,205 -,347 729 RED 

Tatmın <--- Guvence ,662 ,474 1,395 ,163 RED 

Tatmın <---Empatı  -,170  ,290  -,587  ,557  RED 

Sadakt <---Tatmın  1,147  ,070  16,482  ***  KABUL 
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eksiklerini belirleyerek iyileştiren firmaların yoğun rekabetin yaşandığı ortamda rakiplerine göre 

daha avantajlı olacağı düşünülmektedir. 

Yapılan bu araştırmada kargo hizmet kalitesinin ölçümünde SERVPERF ölçeğinden 

faydalanılmıştır. Sonraki çalışmalarda başka ölçeklerden faydalanılarak ulaşılan sonuçların 

karşılaştırılması sağlanılabilir. Ayrıca bu çalışma kargo firmalarının bireysel müşterilerine yönelik 

olarak yapılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda, kurumsal müşterilere yönelik yapılarak sonuçlar 

karşılaştırılabilir. Literatür incelemesi sonucunda kargo sektörüne yönelik pek fazla çalışmanın 

olmadığı, yapılan bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Abstract 

 

This study examined the impact of the training programs on the employee’s performance and their 

engagement to the work as defined in some of empowerment literature in non-governmental 

organizations in the city of Gaziantep. The dimensions of training (independent variable) were: 

engagement and motivation while the dependent variable was job performance.  

 

Out of 500 employees who work in humanitarian field, 103 employees completed the questionnaire. 

Employees were selected by the criteria of having training programs in their HR department or 

other departments in their organizations which consider training as important tool which leads to 

the overall development of the NGOs. As a result, the depended variable of employee performance 

of organizations was predicted by the Human Resources Management (HRM) processes, where the 

most predictor variable was recognition.  

 

In this context, this study was of very few studies which examined the relationship between training 

effectiveness on employees' performance taking into consideration engagement and motivation as 

main dimensions in NGOs based in Gaziantep.  
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1. Introductıon 

Human Resource Management (HRM) is the department which his main responsibility to 

focus on the function of the employee and improve their skills, one of those responsibility and tools 

is training that HRM believes in to get best performance from employee.   

Training has been a very effective tool for improving skills, confidence, capabilities, and 

competencies. It’s essential role is through achieving the objectives of the organizations by keeping 

the interest of both the employees and organizations.  

This study will investigate the effect of training on employee performance, and the impact of 

this kind of relationship on the humanitarian organization performance in non-governmental 

organizations working in Gaziantep.  

The practical significance of this study research is to raise the lack of awareness organizations 

about the importance of refining their employees' skills and how much can the right human resource 

management affect their organizational development by raising employees' performance. The study 

will support also the organizations to find a solution to survive in the turbulent dynamic market, 

strong emphasis must be laid on human capital in order to be competitive and meet human needs.  

2. Literature Review 

The literature review will provide a conceptual framework from which to plot and arrange the 

study. The literature review will involve recent and relevant literature and will present compatible 

material in a qualitative approach 

2.1. Human Resource Management 

Human resource management is a procedure that assists corporations recruit, choose and 

expand personnel in the corporation. It is a center management characteristic in any sort of 

corporation. It creates the maximum essential situation for organizational overall performance. 

Stanley and Albin, (2013) defined human resource management as a management feature inside 

organizations involved with humans and their relationships at work. The base form of HRM is that 

all employees in the organization are able to perform and it’s only the obligation of management to 

put in place the right processes and systems to boost performance. (Rehema, 2014).  

The positive relationship between HRM processes and the performance of employees may 

help to adopt the management path and make the directors, CEOs, HR managers of organizations 

improve the performance of their employees which leads to the overall development of the NGOs. 

(Rehema, 2014). Many of the previous studies have applied different HRM processes on workers in 

business, enterprises, educational areas. However, few of these studies were applied to non-

governmental organizations NGOs and civil society organizations. So, this research will add to the 

previous concepts the knowledge of the HRM processes impact on employees’ performance in 

NGOs. 

2.2.Training  

Training has been defined in many different ways in the recent literature, Shaheen et al 

(2010) define it as a systematic improvement of the skills, information, and behavior of the trainees 

to perform their required tasks effectively. Another definition comes from Amin et al. (2012) who 

defined training as the development aimed to improve the employees’ performance in their job. The 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

250 

 

role of training is to develop the performance of the trainees, and this can only be measured through 

the actual context of work.   

In addition, motivation and engagement of employees can be affected by increasing the 

preferred knowledge, skills and abilities to carry out tasks and all that can have achieved by conduct 

for effective trainings programs (Elnaga and Imra 2013).    

Training is a vital part of the human resource development. It is assuming ever important 

role in wake of the advancement of technology which has resulted in ever increasing competition, 

rise in customer's expectation of quality and service and a subsequent need to lower costs. It is also 

become more important globally in order to prepare workers for new jobs, Training has its 

implications upon individuals and the employers.  

The business field has been undergone a very long effective process of development 

recently. This is due to the development of technology, trading, and relationships among countries. 

Therefore, there is an urgent need to have an instant development in this field to guarantee an 

everlasting development. Therefore, there is an urgent need to train the staff working in the business 

field, which in turn will be reflected on their performance in their work. By doing so, the business 

will convoy the latest developments and consequently achieve the best results. In a world where 

only, those who guarantee a high quality of production can compete in the market, training has 

become a vital issue for all the businesses hoping to do better in the rapidly developing market 

(Amin et al., 2013).  

        In addition, motivation and commitment of employees can be affected by increasing the 

preferred knowledge, skills and abilities to carry out tasks and all that can have achieved by conduct 

for effective trainings programs (Elnaga and Imra 2013). In other words, the more knowledgeable 

the employees are, in terms of skills of work, the better they do in their real work. Thus, training 

can enhance the actual performance via improving the employees’ motivation.   

2.2.1 Purpose of Conducting a Training  

In this competitive universe and frequent humanitarian crises, it's hard to gain goals and 

achieve missions. Thus, Saleem and Mehwish (2011) refer to the significance of training to 

developing the skills of the employee, Human Resources Development require training programs 

with an integrated plan to help organizations play the main part in providing the necessary services.  

The purpose of training is to fill the gap between existing competencies and skills and those 

competencies and skills that are required to meet future challenges and ensure a successful 

modernization of official statistics.   

Also, to stay updated competencies of employees need to be assessed and trained regularly. 

This is sometimes referred to as competency management, other times as development plans. The 

key issue is that the management regularly assesses the skills and knowledge of the employees in a 

systematic way and follow-up on this.   

Abdul Hameed (2011) stated that organizations consider the employee as a vital component 

of the structure because the success and failure of the organizations are particularly based on the 

employee’s performance. Winning organizations depends on a concept of spending more on 

training in assessment with others that due to the importance of training that aids workforce to 

provide the information in their employment in a professional way and people can gain know-how 

from their experience.  

Abdus Sattar and Niazi (2011) gave an advice for current organizations that they should take 

into consideration training necessitates connected up with altering and developing 

internationalization of work. Numerous countries have a crucial point of view and workforce. So, 
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employees are prepared for this purpose with the right aptitudes such as information’s and skills to 

carry out their tasks and allocate duties therefore training programs are taking into actions to get 

reflected impact on organizations efficiency.  

In this competitive universe, it's hard to gain goals and achieve missions. Thus, Saleem and 

Mehwish (2011) refer to the significance of training to developing the skills of the employee, 

Human Resources Development require training programs with an integrated plan. Training has 

plenty of benefits that effect on employee achievement and organizational effectiveness. It can be 

concluded that Attractive employee's performance is highly demanding in this competitive world 

for achieving the organizational performance.  

Niazi (2011) said in his research that training programs are useful for organizations and their 

employees. Organizations by trained employees can face current and future challenges and collect 

advantages by competitiveness with other organizations. Knowledgeable and skilled employees are 

very important for organizations who cares about development, on the other hand training will 

affect in increasing the productivity of employees to improve the company services, learning by 

training has that outcome that will affect inside the form of exact and intangible (ALDamoe et al. 

2012).  

2.3. Employes’ Engagement 

Employee engagement is a workplace approach designed to ensure that employees are 

committed to their organization's goals, objectives and values, encouraged to contribute to 

organizational success, and are able at the same time to enhance their own sense of well-being.  

The engaged employee is defined as the one enthusiastic and completely involved in work. 

Therefore, the actions of the employees will be based on the interests of their organizations. 

Engagement of the employees is considered as a very high level of ownership, where employees 

tend to do what whatever they can do for the internal and external benefits of human, as well as the 

success of the organization as a whole (Lockwood, 2007).  

According to Spector (1997), Job performance in the organization can be define by grading 

the engagement of employees. Depending on the job the satisfaction level changes from employee 

to another, the personality of the individual and his knowledge. Some investigator who survey and 

study employee's performance as a comprehensive variable while others believe it’s quite different 

dimensions (Bryson, Cappellari & Lucifora, 2004). 

(Schmidt et al., 1993) defines employee engagement is which can employee commitment 

reach; there is two part of the engagement, first one is emotional, second is rational both of them are 

related to consummated the work, strategic plan of the organization. On the other hand, Schmidt 

describes it as the main part of retention the employees as well as organizational commitment 

(Meyer & Allen, 1991). 

2.3.1 Recognition 

Recognition is defined as acknowledgment, approval and genuine appreciation (not phony 

praise) of the employee to work. The quotes also support how this reinforcing recognition leads to 

higher performance: “Once employees see that what they do makes a difference to the organization 

and is valued, they will perform at higher levels” – Rita Numerof, President,Numerof & Associates.   

According to Thomas (1997), training employees includes equipping them with skills that can 

increase their efficacy and productivity. The current careers have the on-the-job training, and the 

trained work pressure is beneficial for the employees as well as the employers. Training sessions 

are usually held to familiarize the new employees with their responsibilities, goals, and policies of 

the organization. It is a common trend for many organizations to afford their employees with 
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continuous training, which focus on skills needed for better performance. It is true that welltrained 

employees are better motivated as they consider that the investment in their training can improve 

their capacities and development. Thus, they have to be loyal to their organizations in return.  

Armstrong (2000) states that well-trained employees usually do better when working in teams 

because every member is aware of the expectations of the organizations and can perform these 

expectations smoothly. Furthermore, well-trained employees have more self-confidence as well as 

decision-making skills. Armstrong considers that regular training for employees can guarantee 

employees who can accept changes in their work and suggest new ideas. When employees learn 

new skills through training, they become suitable for promotion. The reason for this is that these 

employers are eager to learn, retain, and use new information. Furthermore, trained employees can 

train other employees, which helps the management achieving their plans better as they concentrate 

on fewer things. 

2.3.2 Organizational vision 

 

It is the optimal desired future state, the mental picture, of what an organization wants to 

achieve over time. Provides guidance and inspiration as to what an organization is focused on 

achieving in five, ten, or more years, clearly communicated, widely understood, and collectively 

shared vision have been shown to perform better than those without them, with the caveat that they 

related to effectiveness only when strategy and goals and objectives were aligned with them as well 

(Bart, et. al., 2001).  

Although employee performance is looked at according to its outcomes, it can also look at in 

terms of behavior (Armstrong, 2000). Kenney et al. (1992) consider that the performance of the 

employees is measured in a different way from the standards of performance set by the 

organization. Many measures should be taken into consideration when measuring performance, 

such as productivity, efficiency, effectiveness, quality, and profitability (Ahuja, 1992).  

Profitability refers to the ability to consistently earning profits over a period of time; it is the 

ratio of gross profits to sales or returns on capital employed (Wood & Strangster, 2002). Efficiency 

is defined as the ability to produce the desired outcomes through using as few resources as possible, 

while effectiveness is defined as the employees' ability to meet the set objectives (Stoner, 1996). 

Productivity refers to the ratio of output to the one in the input (Stoner et al., 1995). It is a measure 

of an individual, organization, or industry convert input resources into goods and services. (Lipsey, 

1989). Quality is the feature of products that bear an ability to satisfy the needs, being stated or 

implied (Kotler & Armstrong, 2002). It is the products which are increasingly achieved better with 

competitive prices (Stoner, 1996).  

2.3.3 Work itself affect 

The context of work and the quality of mission reflect directly on performance thus when 

HRM provides high-quality training will affect performance positively  

In his study in 2013, Kaur reviewed the effects of the motivation of employees in job 

satisfaction and organizational performance. The results showed that motivated employees are 

essential in the ongoing changing work environment in order to help the organizations survive in 

their career and perform better in their tasks. Kaur gives five needs needed for the motivational 

theory, proposed by Maslow. Kaur considers that humans can be motivated through fulfilling the 

unsatisfied needs and that employees need the lower needs to be satisfied before the higher ones. 

The hierarchical levels pyramid of Maslow has many limitations; it considers that the employees, 

who grew in an environment with needs unmet, are unlikely to healthy function as the well-adjusted 
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individuals. Thus, Kuar (2013) indicates that Maslow's theory has significantly contributed to the 

field of organizational behavior and management, especially in the motivation of employees. 

2.4 Motivation 

Motivation is defined as all internal and external driving forces that makes the individual to 

perform an activity, what determines the limits and forms of activity and which give it its activities 

oriented towards achieving certain goals (Duică, 2008).  

 The question is whether the motivation really has an influence on people's performance at 

work. Research shows that indeed there is a relationship between motivation and performance (Deci 

& Gagne, 2005).  

Motivation transforms the human's beliefs into actions. Furthermore, motivation improves the 

level of employees' performance, and it causes more achievements for the organizations. Motivation 

is quite important as it gives the inner feeling to the employees to do their work professionally. On 

the other hand, those who are not motivated may have the feeling that they may be fired at any time. 

Therefore, it is quite important for the employers to offer the employees with an environment where 

they feel inspired in order to perform better.  

The importance of employee motivation cannot be ignored in any sense as nowadays it has 

turn out to be the foundation of organizational survival. McColy and wise (2002) showed that 

motivation is a tool to improve performance thru learning. success in the marketplace is 

tremendously related to learning and a way to motivate employees to learn (Argyris, 1991). Smith’s 

(1994) look at states that motivated employees are required if an organization needs to live on in a 

competitive marketplace environment. research suggests that motivated employees play an essential 

position in the success of the organizations. Motivation is a vital thing which describes 

performance. it's far a using pressure contained through the individuals. (Mullins, 2005). it is 

worried with the behaviors of the individuals and people act to obtain something to meet their needs 

(Gitman and Daniel, 2008). 

2.4.1 Change process 

The word change encapsulates almost everything. It is one of the biggest factors that 

contribute to the need of training and development. There is in fact a direct relationship between the 

two. Change leads to the need for training and development and training and development leads to 

individual and organizational change, and the cycle goes on and on. More specifically it is the 

technology that is driving the need; changing the way how businesses function, compete and 

deliver. 

Engaged employee have diverse features help to develop performance and give him the right 

motivations while it provides to their organization more profitability and that will led to increasing 

the rate of staff retention, moreover when employee learn by training how to engaged in his 

corporate he learn also to be the main part and associate with it and its products and services, 

engagement environment takes place as competitive and creates a kind of loyalty, competitive 

environment tool up employee with energy for working and made them ambassadors of their 

organizations. 

All of these advantages regenerate from the truth of emotional link and retention. Employees 

who are engaged and actively act at their jobs with passion and feel a deep bond regarding their 

organization.  

Konrad (2006) boosted in his study on the engaged employee and it's potential to create 

sharing and obligation through workers, that bond and involvement produce a high performance as 

an output, more positive behavior. Furthermore, it forms a kind of commitment to their 
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organization, in addition to the enjoyment of the work they perform. Konrad considered that this 

deep bond is a way of expressing the emotional relations, which show the desire of the employees 

to promote the organization as well as committing both time and effort to make the organizations 

successful. Employees can help the organizations in developing and positively affect the quality of 

the products their organizations afford (White, 2010). 

2.4.2 Innovation 

Innovation plays variety of role in the development and growth of the organization so that 

take the maximum outputs.  

Innovation is an important way to overcome the challenges that exist in the current rapidly 

changing environment. Employees are of great importance in the innovation process and thus 

highly influence the innovation performance of organizations. This means that also the Human 

Resource department plays a crucial role in the creation of a workforce with innovative 

competences by encouraging and providing suitable training programs to actually show innovative 

work behavior, high commitment HR practices become of interest. (Javed, 2015)  

Employee engagement has a lot of levels that effect on employee performance and therefore 

at the organization's support line also employee who has engaged skills use it at every day of work 

with strong effectively way to achieve high level of professional performance. Not only… but also, 

employees who has not have engaged skills can impact severely on group performance because 

their productiveness is less, in addition they enhance the passivity at every chance (Konrad, 2006).  

The recent statistics have proved that when employees are engaged in training, the customer 

satisfaction has been doubled. Recent research clearly confirms that employee’s engagement results 

in extra profits and efficiency, customer-centered, more security, and much less possibility of 

departing their organizations.   

Lockwood, (2007) focused on the relationship between engaged employee performance and 

organization productivity, Employee engagement has a lot of levels that effect on employee 

performance and therefore at the organization's support line.  

Studies have proved statistically that employee engagement in working area is more 

productive than a non-engagement employee, his performance help profit to increase while his 

increasing sources make customers satisfied, safer and high retention level.  

Lockwood, (2007) realized with statistical analysis that employee with a high level of 

commitment work 20% better, and 87% are probably less to quit which refer that engagement is 

attached strongly with organization performance.  

2.4.3 Enthusiasm 

 

Enthusiasm is one of the most powerful engines of success. When you do a thing, do it with 

all your might. Put your whole soul into it. Stamp it with your own personality. Be active, be 

energetic, be enthusiastic and faithful, and you will accomplish your object. Nothing great was ever 

achieved without enthusiasm (Emerson, 1850) 

Job performance shows individual behaviors that contribute to achieve organizational 

objectives. Recent studies in the literature proposed that high levels of employee perception show a 

high level of job performance. Performance in organizations is used as a dependent variable by 

most of the related studies and efforts are made to identify variables that produce variations in 

performance. Job performance shows the effectiveness which make a payment to organizational 

goals. Previously, employees were unable to make decisions at work due to organizations’ system 
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which prevents them to do so. Employee’s perceptions about their responsibilities and tasks were 

not associated to employee’s self decision making.  

Lawler and Hall (1970) claim that employee’s perceptions about their tasks and 

responsibilities are not associated with the self ranking of the employee of his/her own 

performance. Lawler and Hall show the job importance as a subjective case and interpersonal 

interactions to increase job performance. The idea held from 1970s is that satisfied employees are 

more productive. However it is difficult to obtain support for the argument that job satisfaction has 

significant effect on job performance. Job satisfaction is affected by several theories such as 

intrinsic motivation theory (Deci and Ryan 1985). However, very few studies are found to support 

this rationale. The performance of the employees depends to a large extent on factors such as 

performance appraisals, employees motivation and satisfaction, compensation, job security, 

organizational structure, and others.   

Training impact over the employees' performance is identified as HRM. The way an 

organization trains its staff can widely influence its efficiency (Iqbal et al, 2014, Padamanaban & 

Shakeel-Ul-Rehman, 2013; Elanga & Imran, 2013). There are several pieces of training to be used 

in enhancing the job performance of the employees, which can lead to an improvement of the 

overall performance of the organization. Thus, training practices are the main factor of 

organizational success, which justifies its evaluation through research (Manning, 2015; Jayakumar 

& Sulthan, 2014; Treven et al, 2015).   

Using modern methods and learning theories is considered another important factor of 

training. Successful training largely depends on using successful training methodologies that can 

attract the employees and improve the learning process. (TeckHua & Catherine, 2015; Mishra & 

Smyth, 2015; Alwekaisi, 2015).  

The attitudes of the trainees in the training is an essential issue in the training process. Nu'man 

(2006) states that the positive attitudes of trainees towards the training practices can maximize the 

benefits gained by the trainees.  

3. Methodology 

The research design was a Correlational/Cross-Sectional (Non-experimental) quantitative 

survey design that measured the impact of training effectiveness on employee’s performance 

according to motivation and engagement as the main variables.  

While the output variable (dependent) represents the job performance, the predictor variables 

(independent) consists; motivation, engagement. those independent variables have sub-variables 

who help to measure employee’s performance accurately  

 The research conceptual model is shown in the following figure 
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Figure: Research Conceptual Model 
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The main question for this study is: What is the impact of raining effectiveness on employee 

performance? This significant question leads to the following sub-questions:  

 From the previous main question, the research hypothesis could be derived:   

Hypothesis 1: Change process have a positive effect on employee performance.  

Hypothesis 2: Innovation have a positive effect on employee performance.  

Hypothesis 3: Enthusiasm have a positive effect on employee performance.  

Hypothesis 4: Recognition have a positive effect on employee performance.  

Hypothesis 5: Organizational vision have a positive effect on employee performance.  

Hypothesis 6: Work itself have a positive effect on employee performance.  

3.1Data Sample 

Random sampling was used to choose a sample of employees from nongovernmental organizations 

in Gaziantep; the total number of the selected employees was approximately number of 500 

Employees were selected by the criteria of having training programs in their HR department or 

other departments in their organizations which consider training as important tool which leads to 

the overall development of the NGOs. The sample size was 110 employees which represented 25% 

– calculated using an Internet online calculator.  103 questionnaires were received; 7 of them were 

excluded because of missing data. So, the remaining 103 questionnaires were vailed to be analyzed.  

The best form fitting most for collecting data at the present time is the electronic scanning tools. In 

this research, we used Kobo Collect, which makes it easy to carry out the questionnaire quickly and 

easily.   

     The questionnaire was developed in English First, there was written performed questionnaire 

during an interview with some human resource managers in order to ensure that all the questions 

are understood. Then we created a designed electronically link which we sent to human resource 

managers by emails and other social media tools. Email was sent to the all selected organization to 

share it with their employees and by sent it directly to employee’s emails.  

      The targeted participants were also encouraged in every occasion such as meeting, training, 

interview, workshops, phones so they can be motivated to fill the questionnaire and assist in 

distributing it.  

After all we transformed all the information into SPSS Statistic analyzer software. There were some 

delays in the responses due to several reasons, however at the end with the help of human resources 

mangers and visiting the working fields we collected all the information with all the required data.  

      In order to encourage employees to participate in the survey due to the sensitivity of some of the 

questions as they relate to the Supervisor or Director, we kept the name of workers anonymous and 

the name of the organization was optional answer.   

3.2 Scales  

 The survey questionnaire has seven sections. Firstly, the demographic variables. Secondly, 

HRM processes which has 36 items(Angela, 2014).   
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21 items of the performance measure items used were measured using a 5-point Likert scale. 

These items were divided to 6 factors as shown in the annex of the research. (Safdar, 2010). Out of 

36 items 6 of them represented the dependent variable (Job Performance) The items were also 

measured using a 5-point Likert scale ranging from “Strongly disagree” (1) to “Strongly agree” (5). 

as shown in the annex of the research. (Safdar, 2010), also in (Angela, 2014).  

In order to verify the reliability and the validity of internal structure of the questionnaire, 

Cronbach Alpha and Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) tests were conducted as shown in the following 

pages.   

To verify the collected data, we conducted the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test as the 

following table:   

 3.7.1.1.1. Table: KMO and Bartlett's Test  

  

KMO and Bartlett's Test   

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  .908  

Bartlett's Test 

of Sphericity  

Approx. Chi-Square  630.172  

df  21  

Sig.  .000  

 

For the data of this study, KMO = 0.908 which is considered large. Bartlett's Test of 

Sphericity result was significant (p <0.0005).  

The following table of Reliability Statistics inform about the value of the coefficient of 

Cronbach for variables of the research scale. The result show that the dependent variable (Job 

performance) has achieved 0.796 this gets normal which is an extra good value as (Anastasiadou, 

2010; Nouris, 2006) work out for the internal consequence of the conceptual construction of the 

investigated scale If we continue with the release of units, in other words with the standardized 

value of the variables, then the coefficient Cronbach a will slightly increase the value of α=0,796. 

This means that whether we increase the number of the items, then Cronbach a will take the value 

of 0,796.  

While motivation variables were (Change Process was 0.792, Innovation 0.784, Enthusiasm 

0.872), engagement variables results were (Recognition 0.849, Organizational vision 0.858, Work 

Itself 0.873)  

 

Table: Cronbach's Alpha 

 Variables  Cronbach's Alpha  No. of Items  

Engagement  Change Process  0.792  3  
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4. FINDINGS  

4.1 Respondents Demographic Profile  

Females were 4% of responders. the highest percentage is   70% of the participants held 

bachelor or master degrees. The highest percentage is 77% of the participants age between 26 and 

45 years. Findingd show that 9 respondents are from top management level, 40 respondents are 

from middle management level, 43 respondents are from law management level and 5 respondents 

are from non-management level. 21 respondents are from Health care sector, 14 respondents are 

from IT and DM sector, 9 respondents are from Communication and Media management sector and 

8 respondents are from HRM sector, 7 respondents are from Finance sector. highest number (88) of 

respondents were between the 0 - 5 years of having work experience, 12 of respondents were 

between 6 – 10 years, while the rest were between the 11 - 15 years. 

55 of the respondents says that the quality of the training programmes that they have 

participated were good, 17 of the respondents says that the quality of the training programmes that 

they have participated were very good, 14 of the respondents says that the quality of the training 

programmes that they have participated were average, etc.  

43 of the respondents says that the training programs that they have participated were relevant, 23 

of the respondents says that the training programs that they have participated were partially 

relevant, etc.  

Central Tendencies Measurement  

   Statistics     

  

 

 
   

 

 

N 

Valid  103  103  103  103  103  103  103  

  

Missing  

0  0  0  0  0  0  0  

Innovation  0.784  3  

Enthusiasm  0.872  3  

Motivation  Recognition  0.849  3  

Organizational  

Vision  

0.858  3  

Work Itself  0.873  3  

Performance  0.796  3  
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Mean  3.9197  3.9754  3.5943  3.7227  3.7334  3.7339  3.7995  

Std. 

Deviation  
.23385  .47473  .53106  .58942  .53643  .63244  .69988  

Variance  .367  .318  .337  .447  .409  .639  .389  

Correlation  

  Correlations      

 

Variables 

Employee  

Performan

ce  

Change 

Process  
Innovation  

Enthusias

m  

Through  

Recogni 

-tion  

Organization

al Vision  

Work  

Itself  

Employee 

Performance  
1              

Change 

Process  
.728

**
  1            

Innovation  .771
**

  .738
**

  1          

Enthusiasm  .793
**

  .735
**

  .729
**

  1        

Through 

Recognition  
.749

**
  .627

**
  .655

**
  .692

**
  1      

Organizational 

Vision  
.654

**
  .635

**
  .660

**
  .656

**
  .797

**
  1    

WorkItself  .704
**

  .607
**

  .630
**

  .739
**

  .784
**

  .783
**

  1  

 
**: 

Correlation is statistically significant at the p-value (0.001) level (2-tailed). 

Multiple Regression Model Summary  

Model Summary  

Model  R  R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate  

1  .871
a
  .758  .743  1.28247  

a. Predictors: (Constant), ChangeProcess, Innovation, Enthusiasm, 

WorkItself, Recognition, OrganizationalVision  
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The model a, the adjusted R squared is 0.743, that means 74% of the difference in the 

performance can be explained by the training effectiveness factors.  

Consequently 26% of the difference in the dependent variable can be explained by other 

factors.  

ANOVA Model Summary  

  

ANOVA
a
  

Model  Sum of 

Squares  

df  Mean  

Square  

F  Sig.  

1  Regression  495.542  6  82.590  50.215  .000
b
  

Residual  157.895  96  1.645      

Total  653.437  102        

a. Dependent Variable: EmployeePerformance  

b. Predictors: (Constant), . Predictors: (Constant), ChangeProcess, Innovation,  

Enthusiasm,WorkItself, Recognition, OrganizationalVision  

  

The table above indicates that the regression model predicts the dependent variable based on 

“Sig” column. This indicates the statistical significance of the regression model p=0.000 is less than 

0.05. Overall, the regression model statistically significantly predicts the outcomes variable (i.e., it 

is a perfect fit for the data).   

Multiple Regression Coefficient Analysis  

  

Training effectiveness Through Recognition has the highest beta of 0.308 that means that the 

independent variable of Training effectiveness Through Recognition contributed the most and has a 

stronger effect toward the performance of employees if compared to the other factors of HRM 

processes. 

Recognition has the highest beta of 0.307 that means that the independent variable of 

motivation contributed the most and has a stronger effect toward the performance of employees if 

compared to the other factors of HRM processes. The influence of the remaining factors on 

performance of employees were Change Process, Innovation, Enthusiasm and work Itself. While 

Organizational Vision Beta = -.118 at the level of (Sig = .218 >.05) which means a negative relation 

between the two variables, that indicates that this study couldn’t reveal the positive relation of job 

analysis with the organizational performance.  

Table: Multiple Regression Coefficient Analysis  
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 Coefficients
a
   

Model  

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients  

t  Sig.  

95.0% Confidence 

Interval for B  

B  
Std. 

Error  
Beta  

Lower 

Bound  

Upper 

Bound  

1 

(Constant)  -.338  .677    -.500  .618  -1.682  1.005  

Change 

Process  
.159  .095  .141  1.680  .096  -.029  .347  

Innovation  .288  .087  .281  3.320  .001  .116  .460  

Enthusiasm  .286  .090  .292  3.157  .002  .106  .465  

Recognition  .307  .094  .308  3.253  .002  .120  .495  

Organizatio 

nal Vision  
-.113  .091  -.118  -1.239  .218  -.294  .068  

WorkItself  .072  .091  .076  .789  .432  -.109  .252  

 a. Dependent Variable: EmployeePerformance   

 

Hypothesized Findings   

  

Hypothesis  Result  

H1:   Change process have a positive effect 

on employee performance  

β =.159     

p=.096  

(p > 0.05)  

  

Not Supported  

H2:   Innovation have a positive effect on 

employee performance  

β =.288     

p=0.001  

(p > 0.05)  

  

Supported  
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H3:    Enthusiasm have a positive effect on 

employee performance  

β =.289     

p=0.002  

  (p > 0.05)  

Supported  

H4:   Recognition have a positive effect on 

employee performance  

β =.307     

p=0.002  

  (p > 0.05)  

Supported  

H5:    Organizational vision have a positive 

effect on employee performance  

β = - .113  

    p=0.218  

  (p > 0.05)  

Not Supported  

H6:    Work itself have a positive effect on 

employee performance  

β =.072     

p=0.432  

(p > 0.05)  

Not Supported  

 

Conclusion  

The current study found that HRM in NGOs need to provide a continuous highquality training 

to their staff because Learning is non-stop process, more you learn, more you know what you need 

to learn and be sure that the training is relevant to the attendees’ scope of work. In addition, they 

need to assure the training is full of important skills and topics that help and mentor staff. The 

continuous training increases the commitment, proactivity, enthusiasm, and the performance of 

employees. NGOs need to know that technology is moving too fast, improving and cultivating skills 

is highly required to stay in the market. Training enables up to date information and refreshing  

current knowledge and widen issue solving and handling from different point of view as a result of 

trainee’s participation and engagement have a fixed item in the budget plan to fund training 

programs. Organizational vision couldn’t be proven to have the positive effect. This means that 

managers and whomever responsible should be clearer with these factors, which would reflect more 

positively on employees’ job performance.   

HRM should set a plenty time for training schedules and not include it in working hours. According 

to training methodology, participants prefer "exercises method"  

Limitation of the Study  

The number of participants was under-expectation, besides the survey was conducted in one 

area, consequently, it is not easy to generalize the results. Shortage of time was one of the problems 

faced in this study, especially regarding the collection of a large number of questionnaires, which 

required a lot of time and money Also, some participants opted to not to disclose on some 

questions, that led to some missing values that needed to be handled by distributing the survey on 

more participants which means much time has been wasted.  

The little cooperation from the visited NGOs made a huge barrier for the research to be 

conducted in the best of time and quality.  
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Many researches were conducted regarding the relationship between HRM processes and Job 

Performance in different industrial, nursing and educational sectors. The journals and articles found 

lacked researches that dealt with the same topic in non- governmental organizations.  

 Study recommendation   

• NGOs need to provide a continuous high-quality training to their staff and be sure that the 

training is relevant to the attendees’ scope of work.  

• Assure the training is full of important skills and topics that help and mentor staff  

• Continuous training increases the commitment, proactivity, enthusiasm, and the 

performance of employees. 

• Employees are fully aware of the importance of training that give organization the chance to 

reactivate training role  

• Focus more on employee’s need not on institutes offers.  

• Conducting a professional development program.  

• By providing a regular training programs that can provide both motivation and engagement 

the employees’ commitment to their job can be increased.  

• By providing a regular training programs that can provide both motivation and engagement 

the employees’ enthusiasm to their job can be increased.  

• Adopting an effective training approach on of the job development approaches can boost 

performance.  

• An organization-wide policy of job performance is a significant source of competitive 

advantage in its personal right, and deserves the attention of HR specialists, line managers and 

top management; implementing an effective training process can lead to productivity 

increasement.  

• Researchers should deal more with the same topic especially in non- governmental 

organizations  

• Other researchers are should in the future examine the impact of other kinds of human 

resources processes and practices on employees’ performance.  

As a result of this research, many other factors have an effect on the job performance of 

employees other than the five factors of HRM processes which discussed in the research. So, 

researchers should conduct studies about employees’ performance continuously due to its very 

important role in the development of organizations and goal achievements.  
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TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE DÖVİZ KURU 

HAREKETLERİNİN TÜKETİCİ GÜVENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
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THE IMPACTS OF INFLATION AND EXCHANGE RATES ON CONSUMER 

CONFIDENCE INDEX IN TURKEY 
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Öz 

Türkiye ekonomisinde son dönemlerde enflasyon ve döviz kurlarında görülen dalgalanmalar 

bireylerin satın alma gücünü ve geleceğe yönelik beklentilerini etkilemektedir. Tüketim teorilerine 

göre tüketici eğilimleri, enflasyon ve döviz kuru gibi birçok makroekonomik değişkenle yakından 

ilişkilidir. Psikolojik faktörlerin de etkilediği düşünülen tüketici eğilimlerinin ölçümü için birçok 

ülkede tüketici güven endeksi oluşturulmuştur. Bir ülkenin genel durumunun önemli 

göstergelerinden olan tüketici güven endeksindeki hareketler, bireylerin geleceğe yönelik tahmin ve 

beklentilerini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde enflasyon, döviz kuru ve 

tüketici güveni arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada, Türkiye ekonomisi için 2012:01-

2018:06 dönemine ilişkin aylık frekansta verilerle enflasyon, döviz kuru ve tüketici güveni 

arasındaki uzun dönemli ilişki ARDL sınır testi yaklaşımı ile incelenmiştir. Analiz bulguları, 

enflasyon, döviz kuru ve tüketici güveni arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Güveni, Döviz Kuru, Enflasyon, ARDL 

Jel Kodları: D12,  F31,  E31 

 

Abstract 

In Turkey's economy, fluctuations in inflation and exchange rates, particularly in recent 

years, affects the purchasing power of individuals and the expectations from the future. Accordingly 

consumption theories, consumer trends are closely related to many macroeconomic variables such 

as inflation and exchange rate. Consumer confidence index is constituted in many countries for the 

measurement of consumer trends considered to be influenced by psychological factors. Any change 

in the consumer confidence index, which are quite significant indicators of the general situation of 

a country, represents individuals' forecasts and anticipations for the future. The main objective of 

this study is to investigate the interaction among inflation, exchange rates and consumer confidence 

in Turkey's economy. In this research study, the long-term relationship among inflation, exchange 

rate and consumer confidence is examined in Turkey's economy for 2012: 01-2018: 06 by applying 

the ARDL bounds testing approach using monthly frequency data. On the basis of the analysis 
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results, it can be concluded that there is a long-term relationship among inflation, exchange rate 

and consumer confidence. 

Keywords: Consumer Confidence Index, Exchange Rate, Inflation 

Jel Codes: D12, F31, E31. 

 
 

 

 

1. GİRİŞ  

Bir ekonomide geleceğe yönelik beklentiler, ekonomi politikalarının nasıl bir seyir izleyeceğini 

etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Tüketicilerin beklentileri, tüketim harcamaları, yatırım 

kararları, enflasyon gibi birçok makroekonomik değişkeni önemli ölçüde etkileyebilmektedir. 

Tüketici güveninin artması, yatırım ve borçlanma kararlarını etkileyerek reel ekonomiyi pozitif 

yönde etiklerken, tüketici güveninin azalması durumunda ise hane halkları finansal durumlarını 

gözden geçirerek harcamalarını azaltma yoluna gidebilmektedir (Oral, 2005). Ayrıca tüketici 

güveni, faiz ve döviz kurları gibi birçok makroekonomik değişkenden de etkilenebilmektedir. Bu 

bağlamda, literatürde tüketici güveni konusu ilgi odağı olmuştur. Tüketici güveninin 

makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisinin ölçülebilmesine ilişkin ilk olarak anketler yapılmış 

ve daha sonra anketlerden elde edilen bilgiler sonucunda tüketici güven endeksi olarak bilinen 

endeks ilk olarak 1940’larda Michigan Üniversitesi tarafından oluşturulmuştur(Ludvigson, 2004).  

Tüketici güveni konusu, ekonomideki psikolojik faktörler açısından da ele alınmaktadır. 

Katona (1968)’e göre, tüketicilerin harcama eğilimleri, satın alma gücüne bağlı olduğu kadar satın 

alma isteğinin olmasına da bağlıdır. Çünkü tüketici güveni, yalnızca ekonomik değişkenlerdeki 

değişimlere değil politik riskler ve sosyal olgular gibi ekonomik olmayan faktörlere göre de 

değişebilmektedir(Gürgür ve Kılınç, 2015:2). Ekonomide belirsizlik durumunda tüketici güveni 

olumsuz etkilenmekte ve bu durum yatırım kararlarını etkileyebilmektedir(Golinelli ve Parigi, 

2004). Tüketici kararlarının makroekonomik değişkenlerden etkilenmesi tüketici güveni ile bu 

değişkenler arasında bir etkileşim olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda çalışmada, tüketici 

güveni ile son dönemlerde Türkiye ekonomisinde yüksek volatiliteye sahip olan döviz kuru ve 

enflasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI   

Tüketici güven endeksi, tüketicilerin ekonominin genel durumunu değerlendirmesiyle yakından 

ilişkili olduğu için ekonomik durumla ilgili her değişken, tüketici güveninin potansiyel bir 

belirleyicisi olarak görülebilir. Bu sebeple, literatürdeki çalışmalarda, doğrudan ya da dolaylı 

olarak, tüketici güveninin belirleyicilerini analiz ederken oldukça geniş bir yelpazede tüketici 

güvenini etkileyen faktörler olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle, bu belirleyiciler, 

makroekonomik değişkenler, finansal değişkenler ve diğer faktörler (çoğunlukla politik olan 

faktörler) olarak üç ana kategoride toplanabilir. Makroekonomik faktörler olarak harcanabilir gelir, 

gayri safi yurtiçi hasıla, iş çevrimi göstergeleri, sanayi üretimi, enflasyon ve işsizlik oranı gibi 

göstergeler kullanılmaktadır. Finansal faktörler olarak faiz oranları, borsa endeksleri, varlık 

göstergeleri, konut fiyatları ve döviz kurları literatürde en çok kullanılan değişkenlerdir. Üçüncü 

kategori ise seçimleri, politik krizleri, savaşları ve diğer olayları kapsamaktadır. 
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Literatürde tüketici güvenini etkilediği düşünülen ekonomik göstergelerden enflasyon oranı, 

finansal göstergelerden döviz kurunu ele alan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 1: İlgili Literatür 

Yazar/lar Dönem/Ülke Yöntem Sonuç 

Gürgür ve 

Kılınç (2015) 

2005:Q1-2015:Q4 

Türkiye 

ARDL Sınır 

testi 

Tüketici güvenin döviz kurlarındaki artışa, döviz 

kurlarındaki düşüşe göre daha duyarlı olduğu ayrıca 

tüketici güvenin, enflasyondaki düşüşe, enflasyondaki 

yükselişe göre daha fazla duyarlı olduğu belirlenmiştir. 

Bunu yanında tüketici güvenin, finansal oynaklıklara 

karşı hassas olduğu görülmüştür. Yine seçim gibi 

politik istikrarsızlıkların da tüketici güveni üzerinde 

etkili olduğu sonucuna varılmıştır.   

 

 

Karasoy (2015) 2002:01-2015:06 

Türkiye 

Regresyon 

Analizi  

 Döviz kuru, faiz oranı, BIST endeksi gibi finansal 

göstergelerdeki oynaklığın güven endekslerini olumsuz 

yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bunun yanında güven 

endeksleri kısa vadede ekonomik aktiviteden çok 

enflasyon gelişmelerinden etkilendiği belirlenmiştir. 

Delorme vd. 

(2001) 

1959 – 1993/ 

Birleşik Krallık 

Regresyon ve 

Granger 

nedensellik 

Enflasyon ve faiz oranlarının tüketici güveni üzerinde 

olumsuz etkisi olduğu görülmüştür. 

 

 

Golinelli ve 

Parigi (2004) 

1970 Q1 - 2002 Q1/ 

G7 ülkeleri 

VAR Analizi Uzun dönem belirleyicilerinden olan enflasyon, 

Almanya için tüketici güvenini etkilerken, İngiltere’de 

tüketici güvenine işsizlik oranı ve borsa endeksleri etki 

etmektedir. 

McIntyre (2007) 1978:Q1-1998:Q4/ 

ABD 

Granger ve 

Sims 

Nedensellik 

Testleri 

ABD’deki tüketici güveni, hisse senedi getirileri, 

ekonomik büyüme ve faiz oranından pozitif 

etkilenirken; enflasyon ve işsizlik oranından negatif 

olarak etkilenmektedir. 

Ramalho (2011) 1987:Q1-2009:Q4 

Portekiz 

Phillips Eğrisi Elde edilen analiz sonuçlarına göre, tüketici güveni ile 

işsizlik oranı ve enflasyon arasında negatif bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Gayri safi yurt içi hasıla ve 

sanayi üretimi ise, tüketici güvenini pozitif olarak 

etkilemektedir. 

Çelik (2010) 2003 Aralık, 2004 Ocak 

ve Şubat/ 

Türkiye 

Anket 

Çalışması, 

Regresyon 

Analizi 

Sanayi üretimi, döviz kuru ve petrol fiyatları   tüketici 

güveni üzerinde önemli bir rolü vardır.  

 

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Çalışma kapsamında veri seti enflasyon, döviz kuru ve tüketici güveni verilerinden oluşmaktadır. 

Enflasyon için tüketici fiyat endeksi ve döviz kuru için ise nominal döviz kuru verileri 

kullanılmıştır. Tüketici güveni için ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 

aylık olarak yayınlanan tüketici güven endeksi verisi istihdam edilmiştir. Değişkenlere ait veriler 

aylık frekansta 2012:05-2018:06 dönemi arasında TCMB elektronik veri dağıtım sisteminden 

alınmıştır. Çalışmada kullanılan enflasyon verisi için “TUFE”, döviz kuru verisi için “DK” ve 
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tüketici güven endeksi verisi için “TGE” sembolleri kullanılmıştır. TUFE ve TGE verilerine 

logaritmik dönüşüm uygulanmıştır. Değişkenlerin başına getirilen “LN” harfleri logaritmik 

dönüşüm anlamına gelmektedir. 

Çalışmada Türkiye ekonomisinde enflasyon ve döviz kuru hareketleri ile tüketici güveni 

arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılan temel denklem aşağıdaki gibidir. 

       =    +          +     +                                                                                     
(1)                                            

Türkiye ekonomisinde enflasyon ve döviz kuru hareketlerinin tüketici güveni ile ilişkisinin 

araştırıldığı çalışmada Pesaran vd. (2001) tarafından ortaya koyulan Gecikmesi dağıtılmış 

otoregresif model (ARDL) sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır.  ARDL sınır testi yaklaşımının 

çalışmada kullanılmasının nedeni diğer Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme testlerine göre 

bazı avantajlarının olmasıdır. Bu yöntemde serilerin durağanlık derecelerinin I(0) ya da I(1) 

olduğuna bakılmaksızın seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi araştırılabilmektedir (Pesaran vd., 

2001). ARDL sınır testinin, klasik yöntemlere göre küçük örneklemlerde de daha etkili sonuçlar 

verebilmektedir(Narayan ve Symth, 2005). Ayrıca bu yöntemde kısıtlanmamış hata düzeltme 

modeli de tanımlanmaktadır. 

 

4. ANALİZ BULGULARI 

4.1. Durağanlık Testleri 

Zaman serileri genelde durağan olmayan özellikler taşımaktadır. Durağan olmayan serilerle yapılan 

analizler sonucunda sahte regresyon sorunu ile karşılaşılabilmektedir(Granger ve Newbold, 1974). 

ARDL sınır testinde serilerin durağanlık derecelerinin I(0) ya da I(1) olmasına bakılmaksızın test 

uygulanabilmektedir. Ancak serilerin durağanlık derecelerinin I(2) olma ihtimaline karşılık 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi uygulanmıştır. 

 

Tablo 2: Serilerin ADF Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler Seviye 1.Fark Karar 
  ADF ADF   
LNTGE -3.345419 (0.0161) [c]     --- I(0) 
LNTUFE 2.737681  (0.9994) [c] - 4.899986 (0.0001) [c] I(1) 
DK                1.083384   (0.9971 [c]  -5.186958 (0.0000) [c] I(1) 

 

 

Tablo 2’de ADF birim kök test sonuçlarına göre LNTGE değişkeninin düzeyde durağan 

olduğu yani birim kök taşımadığı görülmektedir. LNTUFE ve DK değişkenleri ise düzeyde durağan 

olmamakla beraber birinci farkları alındığında durağan özellikler taşımaktadır. ARDL sınır testinin 

uygulanabilmesi için serilerin I(0) ya da I(1) olması gerekmektedir. Tablo 2’de verilen test 

sonuçlarına göre LNTGE değişkeni I(0), LNTUFE ve DK değişkenlerinin ise I(1) olduğu 

görülmektedir Dolayısıyla ARDL sınır testi uygulanabilmektedir. 

          Not: Parantez içindeki değerler test sonuçlarından elde edilen olasılık değerlerini gösterirken, köşeli parantez içindeki [c] sabiti göstermektedir. 
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Çalışmanın devamında ARDL modeli için uygun gecikme uzunluğu belirlenmiştir. 

Değişkenlerimiz aylık olduğu için maksimum 12 gecikme üzerinden gecikme uzunluğu 

belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriteri dikkate alınarak 

belirlenmiş ve ARDL otomatik seçim ile değişkenlere ait en uygun gecikme uzunluğunun ARDL 

(1, 4, 2)  modelinin sahip olduğu gecikme uzunluğu olduğu tespit edilmiştir. 

4.2 ARDL Sınır Testi Sonuçları 

ARDL sınır testinde gecikme uzunluğu belirlendikten sonra seriler arasındaki eşbütünleşme 

ilişkisinin varlığının incelenmesi amacıyla Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi 

uygulanmıştır. Pesaran vd. (2001) çalışmasında sınır testi için I(0) ve I(1) sınır değerlerini tablo 

halinde sunmuştur. Buna göre Hesaplanan F istatistiği belirlenen kritik değerlerinin üst sınırından 

büyük ise değişkenler arasında eşbütünleşme olmadığını iddia eden temel hipotez reddedilmekte ve 

değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin olduğu kabul edilmektedir. F istatistiği, 

hesaplanan alt ve üst sınırların arasındaysa eşbütünleşmenin varlığına dair bir çıkarım 

yapılamamaktadır. Hesaplanan F istatistiği alt ve üst sınır değerlerinden küçük ise eşbütünleşmenin 

olmadığını iddia eden temel hipotez kabul edilmektedir(Yılancı, 2012: 70). 

 

Tablo 3: ARDL Sınır Testi Sonuçları 

k Hesaplanan F İstatistiği Alt sınır (I(0)) Üst Sınır (I(1)) 

                   2 5.148543 3.79 4.85 

Not: “k” açıklayıcı değişken sayısını ifade etmektedir. Alt sınır ve üst sınır Pesaran vd. (2001) çalışmasındaki tablolardan alınmış ve %5 anlamlılık 

seviyesindeki değerleri göstermektedir. 

 

Tablo 3’de ARDL sınır testi sonuçları verilmiştir. Sınır testi sonuçlarına göre, hesaplanan F 

istatistiği % 5 anlamlılık seviyesinde üst sınırdan yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

Türkiye ekonomisinde enflasyon, döviz kuru ve tüketici güveni arasında arasında uzun dönemde bir 

eşbütünleşme ilişkisinin varlığı kabul edilmiştir. 

Tablo 4’te ARDL (1, 4, 2) modeline dayalı hesaplanan seriler arasında uzun dönem katsayılar 

ve tanısal test sonuçları gösterilmiştir. 

 

Tablo 4: ARDL Modeli Hesaplanan Uzun Dönem Katsayılar ve Tanısal Test Sonuçları 

Bağımlı Değişken: LNTGE 

Değişkenler Katsayı t İstatistiği Olasılık Değeri 

        -0.450322 -0.829949 0.4097 

    0.057062 0.504259 0.6158 

Tanısal Test Sonuçları 

    0.70        0.29 

        0.66     0.20 

Not: “       White değişen varyans test sonucunu “  ” ise Breusch-Godfrey LM otokorelasyon testi sonucunu göstermektedir. 

 

Tahmin edilen ARDL (1, 4, 2) modelinde otokorelasyon ve değişen varyans sorununun 

olmadığı görülmektedir. Tahmin edilen ARDL (1, 4, 2) modeli sonuçlarına göre        ve    
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değişkenlerine ait katsayıların istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmektedir. Değişkenlere ait 

uzun dönem katsayılar anlamlı olmadığından tüketici güveni, enflasyon ve döviz kuru arasındaki 

uzun dönemli ilişkinin yönü ve boyutu hakkında yorum yapılamamaktadır. 

 

 

Kısa dönem hata düzeltme modeli sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

 

 Tablo 5: Kısa Dönem Hata Düzeltme Modeli Sonuçları  

Değişkenler Katsayı t İstatistiği Olasılık Değeri 

         0.259696 0.337806 0.7366 

              1.662170 1.598457 0.1149 

              -1.882502*** -1.796880 0.0771 

              1.970431* 2.766721 0.0074 

     -0.097418 -1.503609 0.1376 

         -0.155824** -2.248535 0.0280 

         -0.311550* -3.831805 0.0003 

Not:*, **, *** sırasıyla %1, %5, %10 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı göstermektedir. 

 

Kısa dönem katsayıları incelendiğinde; TUFE ile TGE arasında; TUFE’nin farklı gecikmeli 

değerlerinde ilişki değişmektedir. Daha açık bir ifadeyle, TUFE’nin 2 dönem önceki değerinde, 

hem istatistiki olarak hem de ekonomik olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yani TUFE azalınca 

Türkiye’de TGE’nin de arttığı gözlemlenirken, TUFE’nin 3 dönem önceki değerinde ise;           

ΔLNTUFE(-3), TUFE ile TGE arasındaki ilişki istatistiki olarak anlamlı olmasına rağmen, 

ekonomik olarak beklenmedik şekilde anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Diğer taraftan, Döviz kurunun 1 dönem önceki değerinde, DK ile TGE arasında hem istatistiki 

olarak hem de ekonomik olarak anlamlı bir ilişki görülmektedir. Yani DK’nun 1 dönem önceki 

değerinde kurlardaki bir artış, TGE azaltmaktadır. 

Tablo 5’teki sonuçlara göre hata düzeltme teriminin katsayısı          , -0.311550 olarak 

tespit edilmiştir. Hata düzeltme teriminin işaretinin negatif olması ve istatistiksel olarak anlamlı 

olması oluşturulan ARDL (1, 4, 2) modelinde hata düzeltme mekanizmasının çalıştığını 

göstermektedir. Bu sonuca göre kısa dönemde meydana gelen sapmanın yaklaşık %31’i devam 

eden dönemde tekrar dengeye gelmektedir. Dolayısıyla, yaklaşık 3,5 dönemde uzun dönem 

dengesine ulaşılabildiği sonucuna varılmaktadır. 

 

3. SONUÇ 

Bir ekonomide beklentiler ve beklenti yönetimi, özellikle finansal piyasaların etkin işleyişini önemli 

ölçüde etkilemektedir. Nitekim yapılan çalışmalar, ekonomideki beklenti kanalının birçok 

makroekonomik değişken ile etkileşimde olduğunu göstermektedir. Piyasadaki aktörler de üretim, 

tüketim ve yatırım kararlarını ekonomideki güven ortamına bağlı olarak almaktadır. Dolayısıyla 

ekonomideki beklenti kanalının hem mikro bazda hem de makro bazda ekonomiyi etkilediği 

anlaşılmaktadır. Buradan hareketle çalışmada, Türkiye ekonomisi için 2012:01-2018:06 dönemine 

ilişkin aylık frekansta verilerle enflasyon, döviz kuru ve tüketici güveni arasındaki uzun dönemli 

ilişki ARDL sınır testi yaklaşımı ile incelenmiştir. Analiz sonucunda Türkiye ekonomisinde 
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enflasyon, döviz kuru ve tüketici güveni arasında uzun dönemde bir eşbütünleşme ilişkisinin 

olduğunu tespit edilmiştir.  

Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkiyi ifade eden katsayıların istatistiksel olarak 

anlamsız olduğu görülmüştür. Dolayısıyla değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin yönü ve 

boyutu ile ilgili bir yorum yapılamamaktadır.  

Oluşturulan ARDL modelinde hata düzeltme katsayısının anlamlı olduğu ve hata düzeltme 

mekanizmasının çalıştığı görülmektedir. Bu bulgular sonucunda tüketici güveni ile enflasyon ve 

döviz kuru arasında bir etkileşim olduğu görülmektedir. Politika yapıcıların enflasyon ve döviz 

kurundaki yüksek volatiliteye önlem alırken bu etkileşimi göz önünde bulundurmaları, ekonomideki 

güven ortamının sağlanmasına katkı sağlayabilir. 
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*
 

. 

Abstract 

The objective of this study is to examine the relationship among Agriculture, Manufacturing, 

Services and GDP growth in the Gambia, Senegal, and Ghana. In order to explore this 

relationship, time series data of these three sub-Sharan Africa countries is taken for the period of 

1990 to 2017. The study employed the econometrics technique for investigating the relationship 

between sector shares and economic growth. In order to select the best technique VECM model is 

applied. Wald test is used to check the short run causality among variables Agriculture, 

Manufacturing, Services and GDP. VECM model concluded that there is long run relationship 

between the variables of agriculture, manufacturing, services sector and GDP of all three 

countries. In case of Senegal short run bidirectional causality is found from manufacturing to GDP 

and vice versa. In case of the Gambia and Ghana no short run directional causality was found from 

manufacturing to GDP.  The results reveal that there is evidence of directional causality between 

agriculture and GDP and agriculture and manufacturing. And in the case of the three countries 

there is also a directional causality from GDP to services and vice versa. Findings of this study 

imply that if agricultural and manufacturing will increase then it will influence the increase in GDP 

of the Gambia, Senegal and Ghana whereas service does influence the GDP and GDP influence the 

services sector of all the three countries.  

Keywords: Sector Shares, Economic Growth, Co-integration, VECM. 

Jel Codes: L60, L80, Q10 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Gambiya, Senegal ve Gana'da Tarım, İmalat, Hizmet ve GSYİH büyümesi 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu ilişkiyi incelemek için, üç alt Şiran Afrika ülkesinin zaman serisi 

verileri 1990 ila 2017 dönemi için alınmıştır. Çalışma, sektör payları ve ekonomik büyüme 
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arasındaki ilişkiyi araştırmak için ekonometri tekniğini kullanmıştır. En iyi teknik seçmek için 

VECM modeli uygulanır. Wald testi, Tarım, Üretim, Hizmetler ve GSYİH değişkenleri arasındaki 

kısa vadede nedenselliği kontrol etmek için kullanılır. VECM modeli, her üç ülkenin değişkenleri 

tarım, imalat, hizmet sektörü ve GSYİH arasında uzun vadede ilişki olduğu sonucuna varmıştır. 

Senegal'nın kısa vadede çift yönlü nedensellik üretimi imalattan GSYİH'ye doğru ve tersi yönde 

gerçekleşmektedir. Gambiya ve Gana durumunda, üretimden GSYİH'ye doğru kısa süreli yöneliş 

nedensellik bulunmamıştır. Sonuçlar, tarım ve GSYİH ile tarım ve üretim arasında yönlü 

nedensellik olduğuna dair kanıtlar olduğunu ortaya koymaktadır. Ve üç ülke durumunda da 

GSYİH'dan hizmetlere ve tersi yönünde bir yönlü nedensellik vardır. Bu çalışmanın bulguları, tarım 

ve üretimin artacağı takdirde, Gambiya, Senegal ve Gana'nın GSYİH'sindeki artışa etki edecek, 

hizmetin GSYİH ve GSYİH'nın üç ülkedeki hizmet sektörünü etkilediğini ima etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sektör Payları, Ekonomik Büyüme, Eş-bütünleşme, VECM. 

Jel Kodları: L60, L80, Q10 

 

1. INTRODUCTION  

           Sector share is one of the major forms of economic growth, which leads to economic 

development; every sector has its own impact on economic growth; Empirical studies investigated 

the relationship between sector shares and economic growth; This study  includes extended 

variables and  investigates the relationship among agricultural, manufacturing, services sector and 

economic growth; This study is conducted in order to analyze both long term and short term 

relationship. Relationship among these variables is important for two main reasons; Firstly, sector 

shares have always played a significant role in economic growth  by expanding business activities, 

increasing employment opportunities and encourages FDI in the country etc. Secondly, it is 

important to determine which policy should the government(s) adopt regarding sector shares in 

order to sustain economic growth . 

            For designing economic development policies the evaluation of sectoral economic 

performance and sectoral growth linkages are both very important issues; Sectoral interaction is one 

of the most important sources of economic expansion in a competitive economy; A sector with high 

backward and forward linkages should be the focus of the development effort and there is a strong 

case for concentrating investment in this sector; The expansion of this sector has significant impact 

on increasing output, per capita income and employment levels throughout the economy; The 

agriculture sector is the main sector of the economy; This sector provides the food, labor, capital, 

foreign exchange and other inputs, which must play a crucial role in establishing the framework for 

industrialization; The relative share of agriculture in GDP declines sharply while the industry share 

increases significantly and provides the leading role in the economic growth of the economy; Rising 

industrial wages, on one side, can foster growing agricultural product’s demand; On the other side, 

higher wages is the root cause of down falling in the labor’s share in the agriculture sector. 

1.1. Problem Statement  

There are many factors that affect GDP of a country but agriculture, manufacturing, and services 

are the main sectors which contribute a lot. The question is does sector shares increase economic 

growth or does sector shares have long run, short run and casual relationship between economic 

growths? Which sector has long run and short run relationship more towards GDP and which sector 

has long run, short run relationship towards the growth of other sector?  To answer this problem, 

direction of causality is explored between sector shares and economic growth, either it has 

bidirectional, unidirectional or no causality.  Sector shares stimulate economic growth by expanding 

business activities, through increasing employment opportunities in the country. 
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1.2. Significance of the Research  

This study’s approach differs in a number of aspects from previous studies in the existing literature. 

This research is focused on the identification of the long run and short run relationship among 

variables of agricultural, manufacturing, services sectors and GDP in a combined manner, this is a 

clear distinctive feature of this research under study in case of The Gambia, Senegal and Ghana and 

it helps to understand the sector shares that determine the economic growth in The Gambia, Senegal 

and Ghana and also check the stability of economic growth. 

1.3. Research Objective  

The purpose of this research is to study the relationship among agriculture, manufacturing, services 

sector and economic growth in The Gambia, Senegal, and Ghana. Specific objectives of this 

research are: 

1. To determine the long run relationship among sector shares and economic growth. 

2. To find the short run relationship among sector shares and economic growth. 

3. To find the possible existence of causality running from economic growth to agricultural, 

manufacturing and services sectors or vice versa. 

1.4. Hypothesis  

H1: Sector shares and economic growth have long run relationship. 

H2:  Sector shares and economic growth have short run relationship. 

H3: Economic growth does Granger cause the agricultural, manufacturing and services sectors. 

 

2. LITERATURE REVIEW  

            Literature review comprises of past empirical studies, theories and models related to 

research topic. This section facilitates the researcher to understand the previous work done on the 

research topic. Literature review formulates the foundation of previous developed theories. Sector 

shares and economic growth is very broad research field. Literature review provides additional 

information on agricultural, manufacturing services sectors and economic growth.  This study 

entails the relationship among economic growth, agriculture, manufacturing and services sectors, in 

three countries The Gambia, Senegal and Ghana.  

             Previous studies used secondary data and applied multiple techniques in order to measure 

the long term and short term relationship between sector shares and economic progress. This study 

is conducted on three countries. In this perspective, first the literature review will be discussed 

variables under study and afterwards, the literature on techniques is discussed. 

Sector shares play vital role in economic growth bringing progress and benefits in various sectors, 

including, manufacturing, and transportation, mining, and communication sectors; 

           According to Lachaal, Chebbi, and Lassaad, (2007) used Granger Causality test for long run 

relationship on sector shares and economic growth indicate that sector shares has positive impact on 

economic growth; Authors used annual observations from 1961 to 2005 to estimate a VAR model 

that includes GDP indices of five sectors in Tunisian economy; The results obtained from this study 

suggested that in future economic sector will move together co integrated; Agricultural sector seems 

to have a little role in the growth of the other sectors of the economy in near future. 

                 According to Ghazali, Liew, and Khan (2010) it is of utmost importance to determine 

causal relationship between economic growth and sector shares; Authors used sophisticated 

econometric technique in this study;  Granger causality test and the vector auto regression (VAR) 
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technique was  used to find out  the causality between the two sectors and measure the effect of 

changes in output of one sector on the output of other sector; Empirical results show that strong 

correlation and bidirectional causal relationship of Malaysia; In addition to that   these sectors have 

enhancing effects on aggregate economy directional causal relationship between construction and 

agriculture sectors of Malaysia; These results gave useful information regarding the relative 

importance of changes in the construction and manufacturing on the size of sectors over the long 

term. 

             Sivarajasinghan (2011) examined the relationship between GDP and sector share; They 

used Granger causality analysis to analyze causality direction between real GDP and sector shares 

in Sri lanka by using annual data; The high positive correlation between industrial and services 

sectors suggest that there exists a strong linkage between these two sectors thus development in one 

will positively affect the other. Services sector had proven to be a growth driver of the economy; Co 

integration analysis result indicated that in long relation of all sector growth are highly linked; 

Growth rate graphical behavior indicated that growth of all three sector are assemble; It could be 

derived that the growth of services and industrial sectors would be able to generate sufficient 

development in agriculture sector; In fact agriculture linked industrial sector and agriculture linked 

services sector will be beneficial for the growth and development of agriculture sector. 

            Pez and Dawson (2009) examined the relationship among GDP, agricultural and 

nonagricultural exports; They used panel co-integration methods for 42 countries; A long run 

relationship exists between agricultural export and GDP and there elasticity is 0.07 whereas the 

elasticity of non-agricultural exports and GDP is 0.13; However total exports Granger cause GDP 

which supports the hypothesis of export led growth; Differences exist in the structural relationship 

of broad income group; The growth of the higher economies is achieved through the exports of non-

agricultural products but the poorest countries applying the balanced export promotion polices.  

            Sanyang, Muhammed L. (2018) examines the impact of agriculture on economic growth of 

the Gambia. He opines that agriculture is one of the variable techniques of economic growth in 

developing countries like The Gambia. The methods of analysis used were Error correction model 

and Auto regressive distributed lag model (ARDL) to estimate the economic growth. The study 

found a significant positive effect of agriculture on economic growth in both the short- run and 

long-run, reaffirming the sector’s importance in the economy. The impact of agriculture to 

economic growth is further affirmed from a causality test which showed that agriculture growth 

Granger causes GDP growth and GDP growth also Granger causes agriculture growth. The study 

concludes that agriculture has a positive impact on economic growth. He recommended that, the 

government and policy makers should embark on diversification and enhance more allocation in 

terms of budgeting and policy changes to the agricultural sector. 

         Tang (2002) studied the inter sector integration in Malaysian economic transition and change. 

He used time series data in this study for the period of 1960- 1998. According to the results, there is 

no long run stability between these sectors. Manufacturing output is influenced by the agriculture 

sector in the short run but the agriculture sector affects the services sector output negatively. There 

is a very limited influence of manufacturing sector on the output of agricultural sector. Study 

concluded that there is a need of growth in Agriculture sector because any increase in this sector has 

sizeable and positive effect on the growth of manufacturing sector. 

           Gaspar, Pina, and Simoes (2007) examined the relationship of agriculture sector with 

industry and services sectors in Portugal; They used Time series data in this study for the period of 

1970-2006;  Authors used VAR technique to examine the existence of long run relationships and 

check the causality among the three main sectors in Portugal in terms of value added and 
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productivity; Result shows that labour productivity gains in services and industry feedback into 

productivity growth in agriculture although the link is weaker in the industry case. 

        Alataweneh, (2012) examined the relationship between manufacturing, services, and 

agriculture sector. Vector error correction model is used in this study. According to the results, the 

restructuring of banking and improvement in the service quality is very beneficial for the 

agricultural sector. Agriculture sector is also getting benefits from the development of commerce 

and service sector. The credit market constraints could not slow down the growth of agriculture 

sector in Palestine. 

          Rameezde, Zainudeen, and Ramach (2000) examined the linkage between Construction 

sector and other sector of the Sri Lanka economy. The Author used input output tables compiled 

since 1960s in Sri Lanka to analyze the significance of construction in a developing economy and 

its relationships with other sectors of the national economy. Results shows that  construction 

indicates an above average, significant backward linkage while a below average insignificant 

forward linkage in the forty sector economy of 1994; An aggregated sectoral analysis reveals high 

dependence of construction on manufacturing followed by services; The trend analysis shows an 

increasing dependence of construction on the services sector; The outputs of construction mainly 

satisfy the services sector; The paper shows that the trend of the profile of inputs and outputs are 

correlated to the economic policy regime in operation. 

        Gamhewage and Peiris (2012) examined the sectoral Interdependence evidence from an 

emerging economy; Quarterly time series data was used in this study for the period of 2000 to 2010; 

To get results Augmented Dickey-Fuller (ADF) test, Granger Causality test, Vector Auto 

Regressive (VAR) Variance Decompositions and Impulse Response Analysis were applied in this 

study; According to the results the most influential and the most independent sector is the service 

sector and agriculture and manufacturing sectors heavily depend on this sector; According to the 

authors this study gives important information to individual investors and also to the policy makers 

for the practical application; To adjust the strategic decisions the understanding of possible 

causalities will help out the decision makers. 

         According to Ghazali, Liew, and Khan (2010) it is of utmost importance to determine casual 

relationship between economic growth and sector shares; Authors used sophisticated econometric 

technique in this study;  Granger causality test and the vector auto regression (VAR) technique was  

used to find out  the causality between the two sectors and measure the effect of changes in output 

of one sector on the output of other sector; Empirical results show that strong correlation and 

bidirectional causal relationship of Malaysia; In addition to that   these sectors have enhancing 

effects on aggregate economy directional causal relationship between construction and agriculture 

sectors of Malaysia; These results gave useful information regarding the relative importance of 

changes in the construction and manufacturing on the size of sectors over the long term. 

 

3. OVERVIEW OF THE SECTOR CONTRIBUTIONS TO ECONOMIC GROWTH  

Economic growth can be defined as the upward growth in the value of market products and services 

generated by an economy over the period of time. It is traditionally, measured as the percentage rate 

of increase in real gross goods or real GDP. Very significantly it is the increase of the ratio of GDP 

to population which is also called per capita income. An upward growth in per capita income is 

referred to as intensive growth; Gross domestic product growth caused only by increases in 

population or a region is called extensive growth. We now discuss the contributions of the sector 

shares to  economic growth of the Gambia, Senegal and Ghana.  
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3.1. The Gambia  

3.1.1. The Agricultural Sector  

Agricultural sector is the backbone of the economy of The Gambia. Agricultural sector assist the 

other sectors of the economy in promoting growth process and add 33% to GDP in 2017, engage a 

good number of the country’s labor force and contributes in the growth of other sectors of the 

economy.  

          The development of agriculture will be an extraordinary wheel for knocking down not only 

the rural poverty but also the urban downfall related to growth and employment. The significance of 

agricultural sector in the economy of The Gambia could be defined in numerous ways: Firstly, the 

agriculture sector offers food and nutrition to the consumers and fiber or cotton to the domestic 

industry; Secondly, it is a major route to the earnings that come from foreign exchange. Thirdly, it 

creates a market for industrial production. Fourthly, an increase in agricultural outcome can 

increase government saving by adding up in indirect tax collection and lastly, increase in 

agricultural trade may shoot up households saving and investment in both urban and rural areas.  

         The Gambia has a food sufficiency ratio of 50%, with little diversification. The population 

relies heavily on imported food as domestic cereal production caters for only 60% of needs. The 

Gambia’s GDP grows by 5.1% in 2017 mainly driven by agriculture and the service sector.  

 

3.1.2. The Manufacturing Sector  

The manufacturing sector is second to none as far as its role in the development and flourishing the 

economy of a country is concerned but it is yet to be given attention in The Gambia as it contributes 

just 4.5% to GDP in 2017 indicating a fall compare to the previous years. Domestic and 

international factors pose a challenge to this sector: Energy crises, uncertainty of state laws and 

order impede the development of the Gambia’s manufacturing sector. Manufacturing activities in 

the Gambia is limited to small and medium size enterprises producing mainly for the local domestic 

market.  

       There is continues exploitation of the Gambia’s manufacturing sector with limited 

concentration of interconnected manufacturing companies. The sector consists mainly of medium-

sized enterprises located primarily in the urban and peri – urban area. The sector’s share of GDP 

continues to be low thus forming the basis of increased Government efforts to expand industrial 

production and development.  

3.1.3. The Services Sector  

The services sector has been advancing at a very rapid pace compared to the commodity producing 

sector of the economy for some period. The services sector has evolved as the main driving force of 

economic growth and playing a vital role in maintaining the economic activities in The Gambia. 

The economy has gone through a fundamental change in its economic structure. The contribution of 

this sector has improved from 53.9% of GDP in 2010 to 65.8% in 2017. In developed countries the 

contribution of services sector in GDP is estimated to be 75%. 

       The services sector comprises of the following subsectors: Transport, Retail Trade, insurance 

and Finance, communication and Storage Housing Services, General Government Services (Public 

Administration and Defense); and Other Private Services (Social Services).  

3.2. Senegal  

3.2.1. The Agriculture Sector  
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Agriculture sector employs the largest number of the Senegalese population, employing 60% of the 

labour force. It accounts for about 19% of GDP. In sectors contribution to growth has increase from 

12.75 in 2011 to 15.4% in 2017. With agricultural production playing such a dominant role in the 

Senegalese economy, the country is susceptible to destructive natural forces such as declining 

rainfall and desertification. The most important agricultural activity in Senegal is peanut production.  

           Agriculture sector is a story of success in Senegal. It has done unusually well in terms of 

output growth, and price shocks contempt weather in the past few years. The commonly grown 

crops in Senegal are groundnuts; cotton, gum arabic, and sugarcane as cash crops. Millet, corn, 

sorghum, rice and vegetables as staple crops for local consumption. 

3.2.2. The Manufacturing Sector  

The manufacturing sector in Senegal is more developed than any other West Africa country. Both 

food-processing and handicraft industries are well established. Senegal is the leading producer of 

peanut oil in French speaking sub- Saharan Africa. However the market for the product is 

decreasing and the government’s push for the greater privatization of markets has led to peanut 

cooperatives’ selling directly to local oil producers. 

          Manufacturing sector plays a vital role in Senegal’s economic progress. Its contribution to 

GDP is 11.08% in 2017 which is a decline compared to the previous years of 12.08% in 2010 and 

12.7% in 2011 with the potential to grow more. The government has realized the importance of this 

sector to the country’s industrial development and has taken a number of proactive steps to further 

enhance the industry.  

3.2.3. The Services Sector  

Services play a major role in the economic growth of Senegal, accounting for 66% of economic 

activities and contribute to about three- quarters of the gross domestic product growth between 

2006- 2013. Services contribute 55.2% to GDP in 2014 declining to 53.8% in 2017.  

        The private services is driven primarily by telecommunications and financial services: while 

the two sub-sectors made up 21% of private services, they accounted for nearly half (48%) of the 

contributions of private services to growth during the period. These trends are projected to improve 

in the future. Available data on employment and credit confirm the critical importance of services. 

In 2013, over 50% of credit to the economy was devoted to services, and 55% of the labor force 

was employed in the services sector, including 36% of the rural workforce and as much as 80% of 

the urban workforce. 

3.3. Ghana  

3.3.1. The Agriculture Sector  

The Agriculture sector accounts for 20% of Ghana’s GDP and employs 44.7% of the working 

population. Ghana has 5 agro- economic regions; the diversity allows the country to benefit from a 

dynamic agriculture. İn Ghana 65% of the land is devoted to agriculture and production accounts 

for 30% of exports. The contribution of agriculture to Ghana’s GDP has seen a decline from 37.9% 

in 2014 to 17.02% in 2017  

     The dorminant agriculture sector in Ghana is cocoa, of which Ghana is the second largest 

producer in the world after Ivory Coast, together they account for 70% of the world market share. 

Cocoa accounts for 12% of Ghana’s GDP and 40% of its foreign exchange earnings.  

3.3.2. The Manufacturing Sector  

Manufacturing sector in Ghana recorded a decline in contribution to GDP from 6.4% in 2011 to 

4.1% in 2017. The contribution of the manufacturing sector to overall growth is still marginal. The 

manufacturing sector in Ghana has not been given the needed attention it deserves, the 
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manufacturing sector to the country’s GDP was 9.7% in 2006; fell to 6.3% in 2010 and to 4.1% of 

GDP in 2017 recording a dismal sub sector growth in 2017.  

3.2.3. The Services Sector  

The services sector is the highest contribute to Ghana’s economy. İn 2017 the service sector 

contributes 52.1% to Ghana’s GDP and employed about 46% of the working population. Between 

2005 and 2016, the share of services to GDP rose from 28.9% to 53.1% .  

        The other sectors are telecommunications, tourism and transport. Telecommunications are 

relatively well developed, but suffer from the poor quality of electrical infrastructures. Internet 

users acounts to 23 %, which makes Ghana the 8th African country in terms of numbers of users 

and the second largest in West Africa after Nigeria. In 2014 tourism accounted for 6.7 % of the 

volume of exports with a number of arrivals as high as 1 million people. 

3.4. Comparism of the sector contributions to GDP by the three(3) countries from 1990- 2017. 

To make a good comparism of the contribution of the sectors to economic growth, a graph and table 

representation of the performance of each sector to economic growth in the Gambia, Senegal and 

Ghana will provide a clear picture on the relationship between the sector shares and economic 

growth.  

          Based on the overview of the sector contributions to economic growth in the individual 

countries it is clear that the sector do contribute significantly towards GDP evidence of which will 

be further investigated using the appropriate econometric techniques.  

         The services sector has the highest contribution to economic growth as shown on the graphs 

and table below. Agriculture contributes more to GDP in Ghana, Manufaturing contrubutes more to 

GDP in Senegal and Services contributes more to GDP in the Gambia; compared to the other 

sectors and countries.  

          

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: The comparism of the contribution of Agriculture to GDP 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

283 

 

 

 

Figure 2: The comparism of the contribution of Manufacturing to GDP 

 

 

Figure 3: The comparism of the contribution of Services to GDP 

 

 

Table 1: Summary Statistics of Selected Variables, from 1990- 2017 
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The Gambia 

 

Variable Mean Std. Dev. Min Max 

GDP (%) 3.31 2.93 -4.29 7.05 

AGR (%) 21.55 3.79 16.94 33.30 

MANF (%) 6.42 1.46 4.54 9.21 

SRV (%) 61.29 4.43 53.09 67.59 

Senegal 

 

Variable Mean Std. Dev. Min Max 

GDP (%) 3.75 2.17 -0.68 6.79 

AGR (%) 15.56 1.97 11.88 18.94 

MANF (%) 13.29 1.29 11.08 15.18 

SRV (%) 53.77 1.19 51.61 55.85 

Ghana 

 

Variable Mean Std. Dev. Min Max 

GDP (%) 5.53 2.39 3.30 14.05 

AGR (%) 32.11 8.35 17.02 45.51 

MANF (%) 7.83 1.86 4.16 9.76 

SRV (%) 37.99 9.94 26.25 53.15 

Source: Authors computation using E- views (2018)  

The values in  table 1 above are the annual percentage contributions of the sector shares 

(Agriculture, Manufacturing and Services) to GDP and the annual percentage growth of GDP of the 

Gambia, Senegal and Ghana. GDP has a maximum annual percentage growth of 7.05% for the 

Gambia, 6.79% for Senegal and 14.05% for Ghana from the year 1990 to 2017. The table 

summarizes statistic contributions of the sector shares to GDP from the period 1990 to 2017. 

        In the case of the Gambia, the service sectors contrubution to GDP has been very high 

compared to the other sectosr, the sector has a minimum and maximum contribution of 53.09% and 

67.59% respectively with a mean value if 61.29. The contribution of agriculture is also high 
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contributing a maximum of 33.30% and a mean value of 21.55. The manufacturing sector of the 

Gambia contributes only 9.21% at maximum.  

       For Senegal also the service sector contibutes the highest to GDP compared to the other sectors, 

it contributes 51.61% and 55.85% at minimum and maximum respectively with a mean value of 

53.77. Agriculture contributes a maximum of 18.94% and a mean value of 15.56. Senegal’s 

manufacturing sector contributes a maximum of 15.18% with a mean value of 13.29, it’s 

manufacturing sector contibutes more to GDP compared to the other countries.  

      In Ghana, the services sector also contributes more to GDP compared to the other sectors, 

services contributes a minimum of 26.25% and a maximum of 53.15% to GDP, with a mean value 

of 37.99. The Agriculture sector of Ghana contributes more to GDP compared to the Gambia and 

Senegal, contributing a maximum of 45.51%, with a mean value of 32.11. The manufactring sector 

contributes only 9.79% at maximum.  

    

4. METHODOLOGY 

This chapter is the complete procedure and methodology that was used to attain the research  

objectives. After data collection, the variables are modeled in an appropriate econometric 

framework; E-views version 9.0 is use for the analysis of econometrics results. Firstly, stationary is 

check by using unit root test. There are different techniques to check the stationary but under this 

study ADF unit root test is used. Secondly, a VECM model is used to determine the long run 

relationship among sector shares and economic growth. Wald test is used to determine the short run 

relationship among sector shares and economic growth. Granger causality test is used to determine 

general causality and long term and short term relation among agricultural, manufacturing, services 

sector and economic growth. 

4.1. Nature and Source of Data 

Three countries are taken in this study. Target population includes the Gambia, Senegal and Ghana 

.Secondary data is used to examine the relationship between agriculture, manufacturing, services 

sectors and gross domestic product (GDP). Time series data of all the variables are obtain from 

secondary sources, Central bank of the Gambia, Senegal and Ghana, Economic Survey of the 

Gambia, IMF, and World Bank over a period of 1990-2017. 

 

4.2. Unit Root Test  

Unit root test has become broadly popular over the last few years in time series data to test the 

stationary of variable using an autoregressive model. The unit root stochastic process becomes as: 

Yt =  Y t – 1 +  t where   -1≤    ≤ +1 

           Where εt represent the white noise error term. In the case of unit root if   = 1 (problem of 

unit root), then it becomes random walk model (RWM) without drift, it is called nonstationary 

stochastic process. Thus above equation is as follows;   

Yt = Y t – 1 +  t 

 

4.2.1. Augmented Dickey Fuller Test 

Augmented Dickey Fuller test is commonly applied in its augmented version, because it is not valid 

in the presence of serial correlation. The testing procedure for the Augmented Dickey-Fuller test is 

the similar to DF test but it is applied to the model as: 
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 Yt =        Y t – 1    1  Y t – 1   …    P–1  Y t – P    t 

Where   refers to the constant,   used for coefficient on a time series and p shows the lag order of 

the autoregressive procedure. By including p lags order the ADF allows for higher-order 

autoregressive processes. This implies that the lag length p has to be determined when test is 

applied.  

 

4.3. Co-integration Test 

The co-integration technique is used to check the equilibrium relationship among non-stationary 

variable whereas abstracting from short term alteration from equilibrium. This estimator also gives 

efficient estimates of the adjustment parameters ( 's) and of the co integrating vectors ( ’s). Let us 
start with the AR (k) model, which under the assumption of co-integration of order k can be written 

as; 

 Yt  =     T1 Yt – 1   ….   TK-1 Yt – K +1   П Yt – K     t 

 Yt  =     T1 Yt – 1   ….   TK-1 Yt – K +1       Yt – K     t 

 

4.4. Vector Error Correction Model (VECM) 

A (VECM) may help in better perceptive of the nature of non-stationary among the several 

component series and can also enhance long term forecasting over an unconstrained model. 

            

In addition, the   (VECM) can distinguish between a short term as well as a long term relationship 

among the variables and can recognize sources of causation that cannot be detected by the Granger 

causality test. VECM can be written as: 

  t    2    2   t-1    21 (i)   t-1     22 (i)   t-1   2t 

  t    1    1   t-1    11 (i)   t-1     12 (i)   t-1   1t 

Where  t and  t represent natural logarithms of variables,   t and   t are the differences in 

variables that capture short run disturbances,  1t,  2t are the serially uncorrelated error terms, and 

   t-1 is obtained from the long term co integration link and measures the magnitude of the past 

disequilibrium. 

4.5. Granger Causality Test 

The Granger illustration theorem defines that if co-integrated relationship exists among the 

variables there should be Granger causality at least in one direction. Co integration entails the 

existence of Granger causality, but it does not recognize the direction of the causality relationship. 

So Granger causality test is used to find out the dynamics of causality between variables. 

 

5. DATA ANALYSIS AND RESULTS 

This study is accomplished in an order to analyze long term and short term relationship among 

GDP, agriculture, manufacturing and services sector. Relationship is explored among these 

variables to determine whether agriculture, manufacturing and services sector affect GDP or GDP 

affect these variables. In this chapter Augmented Dickey Fuller test and Johansen co integration test 

is used to investigate the stationary and long term link among GDP, agriculture, manufacturing and 

services sector respectively. To investigate the short term and long term causality among variables 
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Vector Error Correction model is organized in this study and at the end Granger causality test is 

also applied to find out the dynamics causality. 

The time series econometric procedures are used in order to examine the relationship among 

agriculture, manufacturing, services sector and GDP that whether GDP affects agriculture, 

manufacturing, and services sector or is it agriculture, manufacturing, and services sector increase 

the economic growth of the Gambia, Senegal and Ghana? The stationary of variables are checked in 

first step i.e. in this study the ADF test is used to check the stationary. The second step is to 

investigate the existence of a long run relation among variables whether a linear relationship of the 

series is stationary. The linear stationary combination is recognized as the co-integration equation. 

In this study the Johansen Co-integration technique is used to study the presences of long run 

relationship between the variables. 

Once the co-integration is found in the model, residuals from the equilibrium regression are used to 

approximate the Vector Error Correction Model in the third step. The VECM is estimated to 

calculate the direction of causality between variables in long term as well as short term. 

5.1. The Unit Root Test Analysis  

The first and main step is to find out the causality among GDP, agriculture, manufacturing and 

services sector demands that all the variables should be integrated at same level. The ADF 

technique is used to investigate the stationary between series of variables. 

 

 

 

 

 

Table 2: Unit root test (Augmented Dickey-Fuller test) 

The Gambia 

 

Senegal  

Variable

s 

At Level At First 

Difference 

Order of [] Variables At Level At First 

Difference 

Order of [] 

GDP -5.1322 -6.8553 I(0) at 5% GDP -4.1184 -9.4521 I(0) at 5% 

AGR -2.2160 -6.4814 I(1) at 5% AGR -1.9799 -7.4907 I(1) at 5% 

MANF -1.3403 -4.6627 I(1) at 5% MANF -0.6926 -5.7339 I(1) at 5% 

SRV -1.5381 -5.2882 I(1) at 5% SRV -1.9523 -6.5029 I(1) at 5% 

 

Ghana 
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Variables At Level At First 

Difference 

Order of [] 

GDP -3.0256 -6.3523 I(0) at 5% 

AGR -0.2859 -5.4375 I(1) at 5% 

MANF 0.5631 -4.8616 I(1) at 5% 

SRV -0.5373 -4.8825 I(1) at 5% 

MacKinnon (1996) with constant, no trend 

 

                                   1% Level    -3.7114 

Test Critical Values :  5% Level    -2.9810 

                                   10% Level   - 

2.6299 
 

Source: Authors computation using E- views (2018)  

 

The estimated results of ADF technique on the variable are reported in Table 1.The Variables are 

all stationary at level except GDP. At first difference all the variable values are more than 5%, so 

the null hypothesis is rejected which is that variable are non-stationary and alternative hypothesis is 

accepted which is that variables are stationary.  

     From Table 1, none of the variables are integrated at other two which is not desired. All the 

variables except GDP are integrated at level I(0) but at the first difference all the variables are 

integrated. We can conclude that the sector shares are stationary with GDP.  

5.2. Co- integration Test 

After stationary of variables, second step is to determine whether the long term stability exists 

between agriculture, manufacturing, services sector and GDP. For this analysis, we employ the 

Pesaran et al (2001) and the Narayan (2004) Bound test to determine the long term association. We 

will compare the F- Static with the critical values and the null hypothesis of no co- integration will 

be rejected if the F- Static is higher than the upper bond value, otherwise the null hypothesis will be 

accepted.  

 

Table 3:  Calculated F- Statistic 

 The Gambia Senegal Ghana 

 

Lag Length 

 

2 2 2 
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Value of the 

Calculated F- Static 

14.046 16.010 13.210 

Source: Authors computation using E- views (2018)  

 

From the table above the F- Statistic of the three (3) countries is strongly significant at the 5% level. 

We now compare the F- Statistic with the critical.  

Table 4: The Upper and Lower critical values 

 

Critical Value 

Pesaran et al (2001) 

 

Narayan (2004) 

Lower Bound 

Value 

Upper Bound 

Value 

Lower Bound 

Value 

Upper Bound 

Value 

1 Percent 

 

5.15 6.36 4.770 6.333 

5 Percent 

 

3.79 4.85 3.435 4.523 

10 Percent 

 

3.17 4.14 2.833 3.730 

Source: Pesaran et al (2001) and the Narayan (2004) 

The F- Statistics of the three (3) countries is higher at both the Pesaran et al (2001) and the Narayan 

(2004) which indicates a long run relationship among GDP, manufacturing, agriculture and services 

sector(s). The rule is that if the F- statistic is less than 5% critical level null hypothesis is accepted, 

whereas the null hypothesis is rejected if the F- Statistic is higher than the 5% critical level. The 

results of the  co-integration test shows that F- Statistic values are higher than the upper bond 

critical values of  5%, so null hypothesis is rejected that there is no co-integration among variables, 

and the alternative hypothesis is accepted which is that co-integration or long run relationship exist 

among variables. Therefore, there is cointegration relationship among the variables in long run.  

 

5.3. Vector Error Correction Model (VECM) for  Long Run Causality 

Since all the variables are stationary and having found that there is a co-integration among 

variables, it implies that causality exists in at least one direction.  But the direction of causality is 

not determined by co-integration. VECM is used to find out the direction of causality. The 

significance of VECM not only determines the direction of causality but also difference among 

short term and long term causality. Long term causality is examined through the significance of 

coefficient of the lagged error correction term.  

Table 5: Estimated Long Run Coefficients using the VECM Approach 

Dependent variable is GDP 
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38 observations used for estimation from 1990 to 2017  

The Gambia 

 

Senegal 

Regressor

s 

Coefficien

t 

Standard 

Error 

T- Ratio 

[Prob.] 

Regressor

s 

Coefficient Standard 

Error 

T- Ratio 

[Prob.] 

LAGR 0.3692*** 0.0724 3.3553 

[0.298] 

LAGR 0.2856*** 0.0780 3.7576 

[0.457] 

LMANF 0.2204*** 0.0486 2.7655 

[0.451] 

LMANF 0.4263*** 0.0296 4.6217 

[0.964] 

LSRV 0.4266*** 0.0456 4.5155 

[0.611] 

LSRV 0.3579*** 0.0508 2.8609 

[0.553] 

C 10.3503 0.6518 3.5321 

[0.000] 

C 7.6637 0.7466 4.1689 

[0.000] 

 

Ghana 

 

Regressors Coefficie

nt 

Standard 

Error 

T- Ratio 

[Prob.] 

LAGR 0.4110**

* 

0.0292 3.8952 

[0.3792] 

LMANF 0.3579**

* 

0.0230 3.3725 

[0.7112] 

LSRV 0.2998**

* 

0.0672 3.7715 

[0.4479] 

C 8.2337 0.6532 3.9167 

[0.000] 

 

 
 

*** indicates significance at 5% which mean rejection of null hypothesis at 5% 
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Source: Authors computation using E- views (2018)  

 

To find out long run link among dependent variables GDP and remaining independent variables 

namely agriculture, manufacturing and services, (VECM) is used.  Since the P value associated with 

the variables are more than 5%, so the null hypothesis is rejected which is that there is long run link 

from agriculture, manufacturing and services to GDP.  

      From the result of the long run estimate, Agriculture, Manufacturing and Services have a 

positive impact on economic growth in The Gambia, Senegal and Ghana and statistically significant 

at 5 percent significant level.  

    In the case of The Gambia, the coefficient on services is 0.4266. This indicates that, in the long 

run, all other things holding constant, a 1% increase in services brought 0.4266% change in GDP 

during the study period. Agriculture and Manufacturing also has a significant impact on economic 

growth of the Gambia in the long run.  

    In the case of Senegal, manufacturing has a long run impact on economic growth and highly 

statistically significant at 1% significant level. As a result a 1% change in manufacturing, it has 

resulted in 0.4623% change in GDP. The improvement in the manufacturing sector leads to 

productivity improvement that enhances output. Agriculture and Services also has a significant 

impact on economic growth in Senegal in the long run.  

    For the case of Ghana, Agriculture showed a positive on economic growth and significant at the 

5% significant level. The results shows that a 1% increases in Agriculture resulted in 0.4110% 

increase in GDP. Manufacturing and Services also has a positive impact on the economic growth of 

Ghana in the long run.  

 

5.4. Wald Test for Short Run Causality  

If these coefficients affect the GDP then it can be said that there is short term causality from 

independent variables agriculture, manufacturing and services to dependent GDP. Decision is taken 

on the basis of P value of Chi-square. If P value is more than 5%, then the null hypothesis is 

rejected, which means that there is short term causality between variables. The null hypothesis is 

accepted when the P value is less than 5%.  

 

Table 6: Estimated Wald Test for Short Run Causality 

Dependent variable is GDP 

38 observations used for estimation from 1990 to 2017 

The Gambia 

 

Senegal 

Regressor

s 

Chi- 

Square 

T- 

Ratio 

Prob. Regressor

s 

Chi- 

Square 

T- Ratio Prob. 

LAGR 3.3505 1.8789 0.0603 LAGR 1.2129 -1.1013 0.2708 

LMANF 0.8281 -0.9100 0.0457 LMANF 3.3994 -1.9886 0.3628 
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LSRV 1.9228 -1.3906 0.1643 LSRV 1.8316 -0.1778 0.0859 

 

Ghana 

 

Regressors Chi- 

Square 

T- Ratio Prob. 

LAGR 5.8603 -2.4208 0.5153 

LMANF 4.2256 -2.0556 0.0398 

LSRV 5.4146 2.3267 0.1523 

 

 
 

Source: Authors computation using E- views (2018)  

 

From table 6 above, it can be observe that corresponding P values associated with the chi-square of 

agriculture and Services in the Gambia, Senegal and Ghana are greater than 5%, so the null 

hypothesis is rejected, which shows that there is short run causality from agriculture to GDP and 

services to GDP in the Gambia, Senegal and Ghana. Whereas in case of Senegal short run 

directional causality is found from manufacturing to GDP and vice versa. In case of the Gambia and 

Ghana no short run directional causality found from manufacturing to GDP. It can be concluded 

that heavy investment in the sector shares will create a positive impact on economic growth in the 

short run for the Gambia, Senegal and Ghana and it will enhance long run economic growth.   

5.5.Granger Causality Test  

The research is interested in finding out the significance of the sector shares (Agriculture, 

Manufacturing and Services) as a cause of economic growth in The Gambia, Senegal and Ghana, 

and in order to examine the causal relationship we therefore perform a Granger causality test. This 

method can be used to determine whether one economic variable can determine another or not.  

In trying to find out if agriculture have an impact on economic growth, we are interested in the 

bidirectional causal relationship in order to provide evidence that if the sector shares has caused 

economic growth and also if economic growth has caused growth in the sector shares between 1990 

and 2017. The two hypotheses below are therefore considered.  

 

i. Sector shares  does not Granger- cause GDP 

ii. GDP does not Granger- cause Sector shares   

 

Table 6: Granger causality test between Economic growth and Sector shares 
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The Gambia 

 

Null Hypothesis F. statistic Probability Decision 

AGR does not Granger cause 

GDP 

GDP does not Granger cause 

AGR 

0.3464 

0.2717 

0.9660 

0.9785 

Reject the null hypothesis 

Reject the null hypothesis 

MANF does not Granger cause 

GDP 

GDP does not Granger cause 

MANF 

0.2327 

1.4897 

0.7944 

0.2483 

Reject the null hypothesis 

Reject the null hypothesis 

SRV does not Granger cause 

GDP 

GDP does not Granger cause 

SRV 

0.3113 

0.5214 

0.7358 

0.6012 

Reject the null hypothesis 

Reject the null hypothesis 

Senegal  

 

Null Hypothesis F. statistic Probability Decision 

AGR does not Granger cause 

GDP 

GDP does not Granger cause 

AGR 

1.6167 

0.6011 

0.2223 

0.5573 

Reject the null hypothesis 

Reject the null hypothesis 

MANF does not Granger cause 

GDP 

GDP does not Granger cause 

MANF 

1.0613 

0.2234 

0.3638 

0.1331 

Reject the null hypothesis 

Reject the null hypothesis 

SRV does not Granger cause 

GDP 

GDP does not Granger cause 

SRV 

2.7907 

0.7074 

0.0842 

0.5043 

Reject the null hypothesis 

Reject the null hypothesis 

Ghana 

 

Null Hypothesis F. statistic Probability Decision 
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AGR does not Granger cause 

GDP 

GDP does not Granger cause 

AGR 

0.5748 

0.5678 

0.5714 

0.5775 

Reject the null hypothesis 

Reject the null hypothesis 

MANF does not Granger cause 

GDP 

GDP does not Granger cause 

MANF 

1.0424 

1.6043 

0.3702 

0.2243 

Reject the null hypothesis 

Reject the null hypothesis 

SRV does not Granger cause 

GDP 

GDP does not Granger cause 

SRV 

1.6277 

0.6581 

0.2202 

0.5282 

Reject the null hypothesis 

Reject the null hypothesis 

Source: Authors computation using E- views (2018) 

 

In table 6 above the Probability(P) values associated with the causality of the Sector shares to GDP 

of the three(3) countries  are above the 5% critical level, so the null hypothesis is rejected  that 

Sector shares does not Granger cause GDP and GDP does not Granger cause the Sector shares. 

There exist bidirectional causality between the Sector shares and GDP in The Gambia, Senegal and 

Ghana. The empirical evidence indicates that in The Gambia, Senegal and Ghana, the sector shares 

(Agriculture, Manufacturing and Services) have significant impact on economic growth and 

contributes significantly to economic growth.  There is also an evidence of casual flow from GDP 

to Agriculture, Manufacturing and Services in the three (3) countries, suggesting that if resources 

from the sectors are properly utilized for economic growth there can be value added to the sectors 

from the returns of economic growth.  

 

6. CONCLUSION AND RECOMMENDATION (S) 

This study examined the long run, short run and causal relationship between Sector shares and 

GDP. The study find the existence of long run and short run relationship among the variables  by 

applying VECM Model and Wald Test respectively in the three  countries the Gambia, Senegal and 

Ghana over the period 1990-2017. 

       The results show that there is long run causality from Agriculture Manufacturing and Services 

to GDP in the three countries. The empirical results show that the presences of Short run causality 

among variables in the case of the Gambia, Senegal and Ghana. In case of Senegal short run 

bidirectional causality is found from manufacturing to GDP and vice versa. In case of the Gambia 

and Ghana no short run directional causality from manufacturing to GDP.  

       The results also reveal that there is bidirectional causality running from sector shares to 

economic growth in the three countries. Findings of this study implies that if agriculture and 

manufacturing will increase then it will influence the increase in GDP of The Gambia, Senegal and 

Ghana whereas service does influence the GDP of The Gambia, Senegal and Ghana individually on 

economic growth.   
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        This study recommends that the Government of The Gambia, Senegal and Ghana should put 

more investments into the sectors in order to boost the growth of the economies of the three 

countries.  

        This study recommends that the Government of The Gambia and Ghana to focus on services 

and agriculture sector more in the short run than manufacturing because there is no short run 

causality between economic growth and manufacturing sectors in these countries but high 

investment needs to be done to increase the productivity of the manufacturing sector in the medium 

to long run for sustainable growth. There is causality between Agriculture, Services, Manufacturing, 

and GDP, by giving focus on these sectors; these three countries can improve their economic 

growth. Because there is still a gap for improvement in these sector. In case of Senegal there is short 

run causality between manufacturing and GDP, Senegal needs to increase more investments in the 

manufacturing sector because it can play a major role in the progress of the country in both the short 

run and the long run.  

         The Gambia, Senegal, and Ghana are agriculture based countries; these countries should focus 

on this sector more because agriculture provides raw material for manufacturing. There is also need 

to improve the share of services sector, because in developed countries the share of services sector 

towards GDP is very high as compare to developing countries. The establishment of agricultural 

banks in these three countries will help to provide farmers with loans at a lower interest rates, this 

will enable them to venture into large scale agriculture. The governments should also provide 

markets to the farmer to sell their produce in the drive towards wealth creation and sustainable 

economic growth.  

         The services sector is the biggest contributor to GDP in the three countries and as such more 

efforts are need to improve on the productivity of the sector by bringing in flexible laws to increase 

private investment in the sector. Strengthening of the courts and the respect for private property is 

also vital for service sector growth. The respect for rule of law, democracy, good governance and 

reduction of national debt and cost of funds (Interest rates) will encourage private investors to 

invest more in the services sector.  
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Öz 

Doğal kaynakların tükenmeye başlaması ve ortaya çıkan çevresel problemlerin artması ile birlikte 

işletmeler, çevresel faktörleri daha çok dikkate almak zorunda kalmışlardır. Bunun için geliştirilen 

en önemli çözümlerden biri de yeşil tedarik zinciri uygulamalarıdır. Yeşil tedarik zinciri 

elemanlarından olan lojistik ve tersine lojistiğe duyulan ihtiyaç, hem geri kazanım hem de yeniden 

dönüştürme süreçleriyle çevresel problemlerin oluşumuna mani olmak amaçlıdır. Tedarik zinciri 

boyunca oluşan atıklar, tersine lojistik sistemi ile üreticiye hammadde olarak geriye dönebilmekte 

ve yeniden üretim sağlanmaktadır. Günümüzde modern pazarlama içerisinde önemli bir yere sahip 

olan tersine lojistik kavramı diğer sektörlerde olduğu gibi ilaç pazarında da önemli bir yer 

tutmaktadır. İlaç sektöründe önem kazanmaya başlayan konulardan biri olan tersine lojistik; son 

müşteriden hizmet sağlayıcıya veya satıcıya geri gelen ürünlerin tasnifi, depolanması ve 

elleçlenmesi sürecini kapsamaktadır. 

Bu çalışmada ilaç sektöründe tersine lojistiğin gerekliliği konusunda bir altyapı oluşturmak ve ilaç 

sektöründe tersine lojistiğe duyulan ihtiyaç ile ilgili örnekler sunarak ilaç sektörüne yeni bir bakış 

açısı kazandırmak hedeflenmiştir. Bu amaçla, ilaç sektöründe tersine lojistik faaliyetleri detaylı 

olarak ele alınmış, bu alanda yapılan çalışmalardan örnekler verilerek kavramsal bir çerçeve 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlaç Sektörü, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Tersine Lojistik. 

Jel Kodları: M14, M30, L65. 

 

Abstract 

Businesses have had to take environmental factors into account more Along with the start of 

depletion of natural resources and the increasing environmental problems. Green Supply Chain 

Management applications, one of the most important solutions developed for this. The need of 

logistics and reverse logistics from the green supply chain elements, to prevent the formation of 

                                                 
*
 Dr.Öğr.Ü., Pamukkale Üniversitesi, İİBF.,İşletme Bölümü, mbayhan@pau.edu.tr 

**
 YL.Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi SBE., mgorucu10@posta.pau.edu.tr 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

299 

 

environmental problems with both through recovery and recycling processes. Waste obtained as a 

result of supply chain with reverse logistics system can be returned to the producer as raw material 

and reproduced. Nowadays, in modern marketing; the concept of reverse logistics, which has an 

important place, holds an important place in the pharmaceutical market as it is in other sectors. 

Reverse logistics is one of the basic subjects of the pharmaceutical industry it includes the process 

of classification, storage and handling of the returned items from the last customer to the service 

provider or vendor. 

In this study; it is aimed to provide an overview of the need for reverse logistics in the 

pharmaceutical sector and to provide a new perspective to the pharmaceutical sector by providing 

examples of the need for reverse logistics in the pharmaceutical sector. 

 

Keywords: Pharmaceutical Industry, Green Supply Chain Management, Logistics, Reverse 

Logistics. 

Jel Codes: M14, M30, L65. 

 

1. GİRİŞ 

Küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, çevresel değerler bozularak tükenmeye başlamıştır. 

İşletmelerden havaya yayılan zararlı gazların, sulara akıtılan veya atılan kimyasal maddelerin ve 

katı atıkların; ekolojik dengeye ve insan sağlığına verdiği zararlar yıllarca göz ardı edilmiştir. Bu 

olayların hem çevreye hem de insan yaşamına olumsuz yönde etki etmeye başlaması, gelecek 

nesilleri tehdit ediyor olması, tüketicilerin tepki göstermesine neden olmuştur. Bu durum 

devletlerinde bu konuda önlemler almasını zorunlu kılmıştır. Alınan önlemler; işletmeleri ve 

işletmelerin tedarik zinciri faaliyetlerini etkilemektedir. Bu etkilenme ile birlikte işletmelerde 

tedarik zinciri faaliyetlerinde değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır. Günümüzde rekabet 

ortamında karlılığı, rekabet üstünlüğünü ve verimliliği arttırabilmek için müşteri odaklı olmak 

işletmelerin en önemli amaçlarından birisi olmuştur. Bu amaçları yerine getirirken ilaç sektörü gibi 

toplum sağlığıyla ilgili bir sektörde tersine lojistik faaliyetleri işletmeler için oldukça önemli bir 

hale gelmiştir. Bu çalışmada ilaç sektöründe tersine lojistiğin gerekliliği konusunda bir altyapı 

oluşturulmuş ve ilaç sektöründe tersine lojistiğe duyulan ihtiyaç ile ilgili örnekler sunularak ilaç 

sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmiştir. 

2. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

İşletmelerin küreselleşen pazarda rekabet edebilmesi, değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarını 

zamanında karşılayabilmesi için, hammaddenin temin edilmesinden üretime; üretimden üretilen 

ürünlerin son müşteriye ulaştırılmasına kadar geçen süreci en iyi şekilde yönetebilmesi gerekir. 

İşletmelerin bu faaliyetleri etkin bir şekilde yönetebilmesi için Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) 

ortaya çıkmıştır. 

Tedarik zinciri yönetimini tanımlamadan önce tedarik zincirini tanımlamak gerekir. Tedarik 

zinciri; hammadde temin eden, temin edilen hammaddeleri ara mal ve nihai ürünlere dönüştüren, 

nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcılardan oluşan bir ağdır(Lee ve Billington, 1992: 

66). Bu ağda yer alan tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcı ve müşteriler; ileriye doğru malzeme akışı ve 

geriye doğru bilgi akışı ile birbirlerine bağlanmaktadır(Stevens, 1989: 3-8). 

Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) ise ; tedarik zincirinin ve bu zincir içinde yer alan tüm işletmelerin 

uzun vadeli performanslarını arttırmak amacıyla, zincir üzerindeki işletmelere ait işletme 

fonksiyonları ve planlarının, tüm işletmeleri kapsayacak şekilde sistematik ve stratejik 

koordinasyonudur (Tanyaş, 2002:26). 
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Tedarik zinciri yönetiminin amacı; işletmelerdeki gereksiz ürün stoğunu ortadan kaldırarak 

müşteri istek ve ihtiyaçlarını istenilen zamanda üretimle karşılamaktır. Müşteri istek ve 

ihtiyaçlarının doğru zamanda, doğru yerde ve doğru ürünle karşılanması işletmelerin karlığının 

artırarak pazarda rekabet edebilmesine olanak tanır (Cooper vd., 1997: 3; Chopra ve Meindl, 2007: 

6). Kısaca Tedarik Zinciri Yönetimi, hammadde ve malzemelerin temin edilmesinden üretimine, 

üretilen ürünlerin dağıtımla son müşteriye kadar ulaşabilmesi için zincirde yer alan tedarikçi, 

üretici, dağıtıcı, perakendeci ve müşteriler arasında malzeme, ürün, para ve bilginin yönetimidir. 

 

3. LOJİSTİK YÖNETİMİ 

 

3.1. Lojistiğin Tanımı Ve Önemi 

Lojistik kavramı Yunanca bir kelime olan ‘Logistikos’ kelimesinden gelmiştir ve ‘’hesap kitap 

yapma bilimi, hesapta becerikli olma’’ anlamına gelmektedir. Lojistik kavramının günümüzde 

kabul gören en geçerli ve en genel tanımı 2002 yılında Lojistik Yönetim Konseyi (The Council of 

Logistics Management (CLM)) tarafından yapılmıştır. CLM’ye göre; 

‘’Lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, 

ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis 

hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve 

depolanmasının; planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir’ .  

Tanımda müşteri; lojistik için her türlü teslim noktası olarak görülmekte; tedarik zinciri ise 

tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar, toptancılar, perakendeciler ve tüketicilerden meydana 

gelmektedir. Lojistik kavramı tedarik zinciri içerisinde malzeme ve bilgi akışı sağlayarak müşteri ve 

tedarikçi arasında köprü görevi görmektedir. Amaç Lojistikte doğru kalite, doğru ürün, doğru 

maliyet, doğru zaman ve doğru yer bu beş doğruyu bir araya getirmektir( logisticsclub,2009). 

 

3.2. Lojistiğin Bölümleri 

Herhangi bir üretim veya pazarlama faaliyetinin lojistik destek almadan başarılı olması 

günümüzde oldukça zorlaşmıştır. Bu sebeple işletmelerdeki lojistik faaliyetleri dört ana başlık 

altında toplamak mümkündür (Koban ve Keser, 2008:82): 

 

Şekil 1: Lojistik Bölümleri 
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Kaynak: Koban ve Keser, 2008:82 ‘ den uyarlanmıştır. 

 

3.2.1. Tedarik Lojistiği (Inbound Logistics)  

Tedarik lojistiği; hammadde ve malzemelerin tedarikçiden üreticiye veya depoya girişinin 

planlanması ve ürün akışının gerçekleşmesi gibi işletmeye değer katan temel işlevleri tedarik zinciri 

çerçevesinde düzenleyen faaliyetler bütünüdür.   

3.2.2. Üretim Lojistiği (Production Logistics)  

İşletme içi ürün akışlarını ve onlara ait bilgi akışlarının planlanması, yönetimi ve kontrolü 

faaliyetlerini kapsamaktadır (Koban ve Keser, 2008:82). Üretim lojistiği, hammadde ve 

malzemelerin depolanması, dağıtımı, taşınması ve envanterden çıkarılması ile ilgilenmektedir 

(Orhan, 2003:19). 

3.2.3. Dağıtım Lojistiği (Outbound Logistics)  

Dağıtım lojistiği,  üretilen malların pazara ve müşterilere ulaştırılması gibi üretim sonrası 

lojistik süreci kapsamaktadır ve faaliyetlerinin önemli bir kısmını, ambalajlama, depolama, nakliye 

gibi fiziksel dağıtım hizmetleri oluşturmaktadır (Koban ve Keser, 2008:84). 

3.2.4. Tersine Lojistik (Geri Dönüş Lojistiği–Reverse Logistics) 

Ters lojistik, üretim sektöründe son müşteriden satıcıya ya da hizmet sunucuya geri gelen 

malların hareketi, depolanması ve elleçlenmesi faaliyetleridir (Keskin, 2015:39). 

 

4. TERSİNE LOJİSTİK 

Tedarik zincirinde hammaddeler; tedarikçiden üreticiye doğru gönderilir ve gönderilen 

hammaddelerden üretilen son ürün pazara ürünü sunacak dağıtıcıya teslim edilir ve ürün tüketiciye 

ulaşırdı (Ammuns v.d., 1999;548). Küreselleşmenin hız kazanması ile birlikte işletmeler 

uluslararası işletmelerle rekabet etmek zorunda kaldılar ve küresel rekabet baskısına dayanmayan 

birçok işletme ise iflas etmiştir. Bu gibi birçok ekonomik, ekolojik ve sosyolojik sebepler 

tüketiciden üreticiye doğru geleneksel ileri akışın aksine tersi yönde bir akışı meydana gelmesine 

neden olmuştur. 1990’lı yıllarda Lojistik Yönetim Konseyi (The Council of Logistics Management)  

Tersine lojistikle ilgili bilinen ilk tanımını yapmıştır. Konseye göre Tersine Lojistik kavramı;  

“Envanter süreçleri, nihai ürünler, kullanılmış malzemeler ve ilgili bilgilerin tüketim 

noktasından, üretim(başlangıç) noktasına tekrar değer kazanma veya düzgün bir şekilde elden 

çıkarma amacıyla ağ yapısını planlama, yürütme ve kontrol etme sürecidir” (The Council of 

Logistics Management).  

Tersine lojistik kavramı, atıkların etkin bir şekilde toplanıp, işlenmesi konularıyla ilgilenen 

“Atık Yönetimi”nden (Waste Management) farklıdır. Tersine lojistik bir ürünü yeniden satılabilir 

hale getirmek amacıyla; bazı değerlerin olduğu atıklara odaklanır ve elde edilen çıktıların tedarik 

zincirine yeniden dâhil edilmesine katkıda bulunmaktadır. (Birdoğan, 2003:22). 

 

4.1. Tersine Lojistik Yönetiminde Motivasyon Kaynakları/İtici Güçler 
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4.1.1. Ekonomik Faktörler 

Tersine lojistik yaklaşımı hammadde kullanımını azaltarak, geri kazanımla ürünlerine değer 

katarak veya imha maliyetlerini azaltarak işletmelere doğrudan kazanımlar oluşturabilir. Tersine 

lojistik yaklaşımın dolaylı kazanımları ise; yeşil imaj oluşumu, iyileştirilen tüketici memnuniyeti ve 

pazar korunumu şeklindedir (Fleischmann, 2000; De Brito, 2004). 

 

4.1.2. Yasal Düzenlemeler 

Yasal düzenlemeler işletmeleri tersine lojistik uygulamalarına yönelten diğer bir nedendir. 

Yasal düzenlemeler, ürünlerin yaşam döngülerinin sonunda toplanması, yeniden kullanımı, atık 

yönetimi ve bununla ilgili sorumlulukların üreticilere yüklenmesi, ürün veya malzeme geri 

dönüşüm oranlarının arttırılması, atık miktarlarının azaltılması gibi yaptırım gücüne sahiptir. 

4.1.3. Çevresel Duyarlılık 

Tersine lojistik yönteminin uygulanma nedenlerinden biridir. Son dönemde tedarik zinciri 

yönetiminde doğal çevreye olan ilgi artmış ve işletmelere rekabet avantajı sağlamıştır. Buna bağlı 

olarak da çevre dostu ürünler üretmek ve üretilen ürünlerin geri kazanımı pazarda önem 

kazanmıştır. 

 

4.2. Tersine Lojistik Yönetiminde Yer Alan Geri Kazanım Faaliyetleri 

İşletmelerin geri dönüşüm faaliyetleri benimsedikleri stratejilere göre değişiklik 

göstermektedir. Geri kazanım faaliyetleri; onarım, eskiyi yenileme, yeniden imalat, parça düzeltme 

ve geri dönüşümdür (Tablo 1). 

Tablo 1 : Tedarik Zincirinde Geri Kazanım Piramidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: De Brito ve Dekker, 2004. 

 

Onarım; işlemi yapılan ürünler yeni üründen daha az kaliteli olmaktadır. Hasarlı ürünlerin 

tekrar işlevsel hale gelmesi için üzerinde işlem yapılması onarım olarak adlandırılır (Fleischmann 

Yeniden Satış/ Yeniden Kullanım/ Yeniden 
Dağıtım 

Onarım 

Eskiyi yenileme 

Yeniden imalat 

Parça düzeltme 

Geri dönüşüm 

Atık depolama 

Atık yakma 

Geri kazanım 

Yeniden işleme 

Gömme 
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vd., 1997). Eskiyi Yenileme; Kullanılmış ürünlerin belirli bir kalite seviyesine yükseltilmesini 

hedefler. Ürünün parçaları teknolojik olarak daha kaliteli olanlarıyla değiştirilmektedir. (Thierry 

vd., 1995). Kalite standartı yeni ürün kalitesine göre daha az yoğundur. Yeniden İmalat’ta; ürünün 

tüm parçaları kontrol edilmekte ve çalışmaz durumdaki parçalar yenileriyle değiştirilmektedir 

(Theirry vd.,1995). Yeniden imalat, ürünlerin yeni ürün kalitesi ve teknik performansıyla aynı 

olacak şekilde işlem gördüğü geri kazanım faaliyetidir. Parça Düzeltme;  aşamasında ürünün 

sadece küçük bir kısmı değerlendirilir. Kullanılmış üründen yeniden kullanılabilir olan parçalar 

alınır (Thierry vd., 1995). Geri Dönüşüm ‘de;  ürün işlevselliğini yitirmektedir. Geri dönüşümde 

amaç kullanılan ürünün malzemesini yeniden kullanmaktır (Thierry vd., 1995). Atık Depolama Ve 

Atık Yakma ise ürünlerin toprağa gömme ya da yakma yoluyla geri kazanımı olmadan berterafını 

içerir. 

 

4.3. Tersine Lojistik Yönetiminde Yer Alan Aktörler 

Tersine lojistik yönetiminde yer alan aktörlerin farklı bakış açıları olmakla birlikte genel 

olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler(De Brito ve Dekker,2004; Efendigil vd., 2008): 

 İleri tedarik zinciri aktörleri: tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, perakendeciler vb. 

 Uzmanlaşmış tersine zincir aktörleri; toptancı ve geri dönüşüm uzmanları vb. 

 Duruma göre hareket eden oyuncular; yardım kuruluşları, 

 Kamu kurumları; belediyeler vb. 

 

Şekil 2. İleri ve Tersine Lojistik Arasındaki İlişki 

 
Kaynak: Fleischmann vd., 1997. 

 

İleri ve tersine lojistik arasındaki ilişki şekil 2’de gösterilmiştir. Tedarikçilerden üreticilere, 

üreticiden de dağıtım kanalları aracılığıyla müşteriye ulaşıncaya kadar geçen süreçteki lojistik 

faaliyetler ileri lojistik olarak isimlendirilirken, müşterilerden toplama ve dağıtım merkezleri 

aracılığıyla geri dönüşüm faaliyetleri ise tersine lojistik olarak isimlendirilmektedir. 
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4.4. Tersine Lojistik Ağ Tasarımı 

Klasik bir tersine lojistik ağ, tüketicilerden kullanılmış ürünlerin toplanması, depolanması, 

yeniden işlenmesi ve geri dağıtılması faaliyetlerini içerir (Demirel, 2008:903). Tersine ağ, 

kullanılmış ürünlerle ilgilenir. İşletmelerin tersine lojistik faaliyetleri uygulayabilmeleri için var 

olan sistemlerinde, süreçlerinde ve karar alma aşamalarında yeniden düzenleme yapmaları gerekir. 

Ürünler müşterilerden toplandıktan sonra izlenilecek yollar ürünün durumuna göre değişiklik 

gösterir. Bu durum tersine lojistik ağ tasarımının ileri lojistik ağ tasarımları kadar kolay olmadığını 

gösterir. Dahası tersine lojistikte ürünlerin tüm malzemeleri imalat tesislerine taşınmaya değecek 

kadar değerli olmayacaktır. 

 

5. İLÂÇ SEKTÖRÜ 

5.1. İlacın Tanımı, Sınıflandırılması Ve İşlevi 

İnsanlara veya hayvanlara bir hastalığın önlenmesi tedavisi amacıyla verilen maddeleri 

belirten genel terime ilaç denilmektedir.  İlaçlar üç farklı formda üretilmektedir. Bunlar (Polat ve 

Varınca, 2008:2); 

• Katı form: tablet, film kaplı tablet, draje, kapsül, kuru şurup 

• Yarı katı form: krem, merhem, süppozituar 

• Sıvı form: steril ampul ve flakon, steril olmayan şurup, damla şeklinde üç farklı formda 

üretilirler. 

 

Şekil 3: İlaç Üretimi 

 

 
 

Kaynak:. Polat ve Varınca, 2008:2-3 ‘den uyarlanmıştır. 

 

İlaç Üretimi 

Hammadde 
Girişi 

Tablet 
İmalat 

Draje 
Kaplama 

Şurup 
İmalatı 

Ampul 
İmalat 

Ambalaj 
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Ülkemiz ilaç sektörü; yüksek üretim kapasitesine ve teknolojisine sahiptir. Ülkemizde 2018 

Haziran ayı itibarı ile uluslararası standartlarda 75 adet üretim tesisi ve yaklaşık 35 bin çalışanla, 

yaşlanan ve artan nüfusuna 11 binden fazla ürün sunulmaktadır. 

Türkiye ilaç endüstrisi, uluslararası standartlarda üretim yapan 85 tesisi, yaklaşık 500 kuruluş 

ve yaklaşık 35 bin çalışanı ile 11 binden fazla ürünü hizmete sunmaktadır (Tablo 2). 

 

 

Tablo 2: Türkiye İlaç Endüstrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: İEİS  (www.ieis.org.tr/ieis/tr/turkiye_ilac_endustrisi) 

 

5.2. İlaçların Özellikleri 

İlaçları herhangi bir üründen ayıran bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerin bazıları şunlardır 

(Boğ, 2005;57.); İlaçlar kimya sanayinin bir alt grubunu oluşturur bu yüzden ilaçların kullanım ve 

değişim değerleri birbirinden çok farklıdır. İlaçlar, canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için 

neredeyse vazgeçilmez bir niteliği olan sosyal bir üründür. Tüketici; satın alınacak ilaç seçiminde 

genellikle özgür iradesi ile davranamaz. Tüketicinin doktor, eczacı gibi üçüncü kişilerin önerileri 

doğrultusunda hareket etmesi sağlığı açısından daha doğru olur. 

 

6. TERSİNE LOJİSTİĞİN İLAÇ SEKTÖRÜNDE KULLANIMI VE UYGULAMALARI 

6.1. Tersine Lojistiğin: İlaç Sektöründe Kullanımı 

“İlaç endüstrisi ise beşeri ve veteriner hekimlikte tedavi edici, koruyucu ve besleyici olarak 

kullanılan sentetik, bitkisel, hayvansal, biyolojik kaynakları, kimyasal maddeleri, farmasötik 

teknolojiye uygun olarak, bilimsel standartlara göre belirli dozlarda basit veya bileşik farmasötik 

şekiller haline getiren ve seri olarak üreterek tedaviye sunan sanayi dalıdır”(TÜBİTAK,2003:3).  

Bu sektörde söz konusu ürünün yani ilacın üretilmesinden, tüketildiği son noktaya kadar olan 

tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, 

depolanması ve kontrol altına alınma sürecine ilaç lojistiği denilmektedir (Uslu ve Akçadağ, 

2012:150).  

Üretim Tesisi 85  

Çok Uluslu Firmalara Ait Tesis Sayısı  18 

Üretim Yapan Firma 74  

Çok Uluslu Firma Sayısı  15 

Hammadde Üretim Tesisi 11  

Çok Uluslu Firmalara Ait Tesis Sayısı  3 

Hammadde Üreten Firma 11  

Çok Uluslu Firma Sayısı  3 
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İlaç sektörüne baktığımızda tersine lojistiğe ihtiyaç duyulan birçok sebep vardır. Bu 

sebeplerden biri üründe herhangi bir kusurun ortaya çıkması durumundan kaynaklanan iadelerdir ve 

“Geri Çekme” olarak da adlandırılır. Bu süreçte üreticiler, sağlık tehdidi ve güvenlik sebebiyle 

piyasaya sundukları ilaçları toplamak zorundadırlar. İlaçta geri çekme faaliyeti, belirli yasal 

işlemler olan bir süreçtir. Bakanlıktan alınan onay ile birlikte yan etki, hatalı üretim, hatalı ambalaj, 

hatalı prospektüs gibi sebepler ile ilâcın geri çekilmesine karar verilir. İlaç üreticisi bu kararı 

depolara ve eczanelere bildirir. Geri çekme derecesinin tipine göre ecza depolarında toplanan ilaçlar 

ilaç şirketine iade edilmektedir. İlaç firmaları iade ürünlerin kabul ve kontrolünü yaptıktan sonra 

imha prosedürlerini yerine getirmektirirler. İlaç firmaları için hem itibar hem maddi kayıplara sebep 

olan bu tür durumlarda firmalar toplama faaliyetini oldukca çabuk tamamlayabilmek için iyi 

planlanmış bir tersine lojistik ağına ihtiyaç duyarlar. İlaç firmaları, ecza depoları ve eczanelerin 

Geri çekme faaliyetini dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri planlamaları gerekir. Örneğin İade 

edilen malların Barkod, RFID ile işlenmesi ürünün izlenmesini kolaylaştıran uygulamalardır. 

 

6.2.  Atıklar 

Atıklar fiziki özelliklerine göre;  katı ve sıvı atıklar olarak sınıflandırılır. Üretimden 

kaynaklanan atık sular ile ev, hastane gibi işyerlerinin kanalizasyon suları sıvı atık olarak 

değerlendirilir ve bunların dışında kalan atıklar da katı atıklar olarak değerlendirilmektedir. 

Atıkların bir kısmı doğal ortamda hızla parçalanarak zararsız hale gelirken, bazı organik bileşikler 

ve metaller bozulmadan uzun süre yapılarını muhafaza edebilmektedirler. Bu durumda ekosistem ve 

insan üzerinde zararlı etkilerini sürdürmelerine yol açmaktadır. 

 

6.3. Atık İlaç 

Evlerde, hastanelerde ve eczanelerde; yarım kalan, kullanılmamış, kullanım tarihi geçmiş 

ilaçlar ve ya ilaç yapımında kullanılan kimyasal maddeler ve kapları ilaç atıklarını oluşturmaktadır. 

İlaçlar kimyasal bir maddedir ve yanlış ilaç kullanımı zehir etkisi gösterebilir. Bu sebeple atık 

ilaçların çöpe atılması, lavaboya dökülmesi insanların ve hayvanların zehirlenmesine neden 

olmaktadır. Kısacası ilaçlar uygun yollarla bertaraf edilmediğinde doğal yaşamı ve insan sağlığını 

etkilemekte ve geleceğe dönük tehlikeler de oluşturmaktadır. 

Evsel ilaç atıkları, tüketiciler tarafından alındıktan sonra çeşitli sebeplerle kullanılmayan 

ilaçlar olup, doğal çevreye karışmadan bertaraf edilmesi gereken ilaçlardır. Zararları geç fark 

edilen, kanalizasyona veya çöpe dökülerek bertaraf edilen evsel ilaç atıkları, çok küçük zerreler 

halinde doğaya karışmaktadır. Bir ev için az miktar gibi görünse de toplamda çok yüksek miktarda 

olmasından dolayı bu ilaç atıkları hem insan sağlığını tehlikeye sokmakta hem de doğal çevreye 

zarar vermektedir. 

İlaçların yeterli bir toplama sisteminin olmaması, insanların bilinçli olmaması, atık ilaçların 

kayıt altına alınma sorunu ve maliyeti atık ilaçların toplanmasında karşılaşılan sıkıntılardır. 

Atık ilaçlar Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre; lisans almış şirketler tarafından özel 

araçlarla taşınmaktadır.  

 

6.4. Atık İlaçların Geri Kazanım Faaliyetleri 

Sağlık kuruluşlarında ve eczanelerde kalan veya tüketicilerden toplanan, tarihi geçmiş, kırık 

veya bozulmuş, kullanılmayan evsel nitelikli atık ilaçların lisanslı kuruluşlarda, doğaya zarar 

vermeden imha edilmesi faaliyetleridir. İmha edilme işlemi olarak Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye 
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ettiği uygulama; ilaçların yakılarak bertaraf edilmesi işlemidir. Eczaneler veya sağlı kuruluşları 

ilaçların imha edilmeye gönderilme aşamasında şu yolu izlemektedir; 

İlaçlar ambalaj türlerine göre ayrılıp (şuruplar, tablet-kapsül, ampul, aşılar v.b) ve kolilere 

konur. Koli içine Sağlık Grup Başkanlığınca onaylı ilaç listesinin orijinali ve ait fatura bilgileri; 

Vergi dairesi ve numarası; konulmalıdır. Hazırlanan kolinin üzerine de ayrıca gönderen kurum ve 

kuruluşun isim ve adresi yazılmalıdır. Evsel ilaç atıklarının bertaraf edilmesi ile ilgili dünyada 

çeşitli yasalar bulunmaktadır. Fakat Türkiye’de bu alanda yasalar oluşturulmamış olduğundan, evsel 

ilaç atıklarının toplanması ve bertaraftı gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ülkemizde bu alanda 

geliştirilen ilk proje İzmir’de ÇEKOOP tarafından başlatılan “Evsel Atık İlaç Toplama ve Bertaraf 

Projesi’dir’’. 

 

6.5. Türkiye’de Örnek Uygulamalar 

Bu bölümde Türkiye’de ilaç sektöründe tersine lojistik ve ilaçların bertarafı ile ilgili örnek 

çalışmalara yer verilmiştir. 

 

6.5.1. Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi (Çevreci Eczacılar Kooperatifi – ÇEKOOP) 

İlaç üzerinde doğrudan sorumluluğu bulunan eczacıların 'evsel nitelikli atık ilaçların' uygun 

şekilde toplatılıp imha ettirilmesi konusunda örgütlenerek çevreye duyarlı ve gönüllü eczacıların bir 

araya gelmesiyle ÇEKOOP 2009 yılında İzmir’de kurulmuştur. 

 

6.5.1.1. ÇEKOOP - Evsel Atık İlaç Toplama ve Bertaraf Projesi 

Ev halkının ilaçları çöpe veya kanalizasyona atmaları yerine eczanelerde bulundurulan özel 

konteynırlara getirmelerini teşvik etmek amacıyla başlatılmış bir sosyal sorumluluk projesidir. 

2009 yılında İzmir ve ilçelerinde başlatılan projeye, 190 gönüllü eczacı katılmıştır. Proje 

kapsamında 9 ay içerisinde evlerden toplam değeri 500 bin TL olduğu belirtilen 35 bin kutu atık 

ilaç toplanmıştır ve ilaçlar imha edilmek üzere Buca Belediyesi'nin tahsis ettiği depoda toplanmıştır.  

Bu proje Türkiye'deki ilaç israfının geldiği boyutları da gözler önüne sermektedir. Proje 

kapsamında toplanan 35 bin kutu ilacın  %45'inin kısacası; 225 bin TL'lik, 15 bin 750 kutusunun 

hiç açılmayarak son kullanma tarihinin geçtiği tespit edilmiştir. Bu atık ilaçların imhasının maddi 

yükünü ÇEKOOP karşılamaktadır. Evsel nitelikli atık ilaçlar ÇEKOOP tarafından imha 

ettirilmektedir. Tehlikeli tıbbi atıklar ve sitotoksik ilaçlar bu kapsamın dışındadır. 

 

Tablo 3: ÇEKOOP Tarafından İmha Edilen Evsel Nitelikli Atık İlaçlar 
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Kaynak: (http://www.cekoop.org.tr/atik-ilac-imhasi.html) 

 

6.5.1.2. ÇEKOOP -Engelsiz İlaç Projesi 

Görme engelli insanların ilaç kullanımında karşılaştıkları güçlükleri ve sağlık risklerini 

ortadan kaldırmak amacıyla 2013 yılında oluşturulmuş bir projedir. Proje, sadece şuan İzmir 

ilindeki tüm eczanelere, gönüllü üyelik formunu doldurmak şartı ile uygulanmaktadır. Proje 

Ortakları; İzmir Kent Konseyi, EDAK, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İzmir Çağdaş 

Görmeyenler Derneği’dir.  

Projede kullanılan materyaller; etiket cihazı ve sesli kutusudur. Proje gönüllüsü olan bir eczaneye 

gönüllü formunu doldururken, belirttiği miktarda sesli kutu ve yanında kabartma harflerle basılmış 

numara etiketleri ulaştırılmaktadır. Eczaneye ilacını almaya gelen görme engelli hastaya, eczaneden 

aldığı ilaç kutu sayısı veya kullandığı ilaç sayısı kadar, yurt dışından getirtilen etiket cihazları 

kullanılarak eczaneye verilecek olan kabartma harfli numaralar basılmakta ve bu etiketler ilaç 

kutuları üzerine sırasıyla yapıştırılmaktadır. 

 

6.5.1.3. ÇEKOOP; Bio-Poşet ve Kraft Torba Projesi 

Naylon torba kullanımının yarattığı çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla tüm eczanelerde ve 

perakende noktalarında bio-poşet ve Kraft-torba kullanımına destek vermektedirler. 

Çekoop, riturn dağıtmayan ve kar amacı gütmeyen bir kooperatif olup; bu ürünlerin satışından elde 

edilen gelir, halktan toplanan atık ilaçların imhası, eğitim bursları sağlanması ve toplumsal 

sorumluluk projelerinin finansmanında kullanılmaktadır. 

 

6.5.2. Kocaeli Eczacı Odası Atık İlaç Toplama Sistemi (AİTS) 

Kocaeli Eczacı Odası üyelerinin eczanelerinde kullanma süresi geçen veya başka sebepler ile 

bozulan, hastaya verilemez hale gelen ve dolayısı ile imhası gereken ilaçların bertaraf edilip mali 

kayıtlarda gösterilmesini kolaylaştıran A.İ.T.S. (Atık İlaç Toplama Sistemi) projesini hazırlayarak 

Nisan 2017’de üyelerinin kullanımına sunmuştur.  

İZAYDAŞ “İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketi projeye 

nakliye ve bertaraf konusunda destek vermektedir. 

Projenin amacı; ilaçların atık su şebekesine karışmasını veya evsel atıklarla birlikte 

toplanmasını engelleyerek çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamaktır. Proje ayrıca bütün 

işlemlerin tek elden yürütülmesi ile bertaraf giderleri gibi bazı maliyet giderlerinin azaltılmasını 

hedefler. 

Proje kapsamında özel izinler alınıp kanunda belirtilen kurallara uygun lisanslı toplama 

araçları temin edilmiştir. Bertaraf firmasıyla anlaşmalar yapılarak bu giderler minimum hale 

getirilmiştir.  

Eczaneler ellerindeki kullanılamaz durumdaki serum ve aşı da dâhil tüm ilaçları sisteme 

kaydetmektedirler. 50 kg’a kadar olanları kendileri getirirler ya da kargoyla göndermektedirler. 50 

kg üzerini ise lisanslı araçlar gidip almaktadır. Üyelerden oluşan sağlık komitesi bu atıkları tek tek 

inceledikten sonra İZAYTAŞ’ın bertaraf etme tesisine yollanmaktadır. 

http://www.cekoop.org.tr/atik-ilac-imhasi.html
http://www.cekoop.org.tr/atik-ilac-imhasi.html
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6.5.3. Evsel İlaç Atıklarının Toplanmasında Tersine Lojistik Ağı Üzerine Bir Uygulama 

Doğan Ö.İ. , ve Kırda K., 2013 yılında ‘2009 yılında İzmir’de Türk Eczacıları Birliği 3. Bölge 

İzmir Eczacılık Odası tarafından başlatılan “Evsel Atık İlaç atıklarının Toplama ve Bertaraf Projesi” 

nde atık ilaçların taşınması faaliyetine yönelik genetik algoritmanın kullanılması  üzerine bir 

araştırma yapmışlardır.  

Bu çalışmada, eczanelerden toplanan evsel ilaç atıklarının geçici depoya taşınması problemi ele 

alınmaktadır. Bunun için genetik algoritma tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir. Yazılımda 

eczanelerin koordinatları ve toplanacak ilaç miktarları gibi veriler girildiğinde atıkları taşıyan aracın 

izleyeceği rota, toplam mesafe, depolara taşıma sayısı gibi bilgiler elde edilmektedir. 

 

7. SONUÇ 

Tersine lojistik kavramı günümüzde modern pazarlama içerisinde önemli bir yere sahiptir ve 

diğer sektörlerde olduğu gibi ilaç pazarında önemli bir yer tutmaktadır. İlaç sektörünün de temel 

konularından biri olan tersine lojistik; son müşteriden hizmet sağlayıcıya veya satıcıya geri gelen 

ürünlerin hareketlenmesi, depolanması elleçlenmesi ve dağıtım sürecini kapsamaktadır. Aynı 

zamanda tüm endüstri alanlarında olduğu gibi ilaç endüstrisinde de çevre duyarlılığı için ilâcın 

tasarlanması, sentezlenmesi, üretilmesi, ambalajlanması, tüketiciye ulaşması ve imha edilmesi ya da 

geri dönüşüme tabi tutulması basamaklarının her birinde göz önünde bulundurulması gerekir. Bu 

yüzden İlaç sektörü gibi toplum sağlığıyla ilgili bir sektörde tersine lojistik faaliyetleri işletmeler 

için oldukça önemli bir hale gelmiştir.  

Bu çalışmada ilaç sektöründe tersine lojistiğin gerekliliğinden bahsedilerek ilaç sektöründe 

tersine lojistiğin kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalardan örnekler verilmiş ilaç sektörüne yeni bir 

bakış açısı kazandırılmıştır. 
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SEÇİLMİŞ BİR CAM SANAYİ İŞLETMESİNDE TREND 

ANALİZİ UYGULAMASI 
*** 

TREND ANALYSIS APPLIED IN A SELECTED GLASS INDUSTRY 

ENTERPRISE 
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*
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Öz 

İşletmelerle ilgili en önemli bilgi kaynağı muhasebedir. Ancak muhasebe bilgileri ilgililer 

tarafından finansal kararlarda doğrudan kullanılmaya hazır değildir. Bu bilgilerin finansal 

kararlarda kullanılabilir hale getirilmesi için finansal analize ihtiyaç vardır. Finansal analiz, 

muhasebe bilgilerine dayanan bazı hesaplamaların yapılmasını içerir. Finansal analizde kullanılan 

çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerden birisi de trend analizidir. Trend analizi, bir işletmenin bir 

birini izleyen çok sayıdaki yıla ait bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemlerin zaman içerisinde 

gösterdikleri eğilimlerin incelenmesine dayanır. Bu çalışmada, cam sanayi sektöründen seçilmiş 

büyük ölçekli örnek bir işletmenin 2013-2017 yılları arasındaki finansal tabloları trend analizi 

yöntemi ile değerlendirilmiştir. Sanayi kuruluşları içinde büyük bir öneme sahip olan cam sanayi 

tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmektedir. Araştırma sonucunda, işletmenin iyi bir 

stok politikası izlediği, stoklarını satış yoluyla eritebildiği, alacaklarını zamanında tahsil ettiği ve 

öz kaynak ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Trend Analizi, Cam Sanayi, Bilanço, Gelir Tablosu. 

Jel Kodları: M40, M41 

 

 

Abstract 

The most important information source for business is accounting. However, accounting 

information is not readily available for direct use by financial stakeholders. Financial analysis is 

needed to make this information available in financial decisions. Financial analysis includes 

making some calculations based on accounting information. There are various methods used in 

financial analysis. One of these methods is Trend Analysis. Trend analysis is based on a review of 

the trends of the items in the balance sheet and income table over time for a large number of 

companies following one of the operators. In this study, the financial statements between 2013 and 

                                                 
*
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2017 of a large-scale sample business selected from the glass industry were analyzed by Trend 

analysis method. Glass industry, which has a big preperation in industrial establishments, develops 

rapidly in our country as well as all over the world. As a result of the research, it has been 

determined that the employer follows a good stock policy, can sell stocks through sales, collects 

their receivables on time, and has a lot of own resources. 

Keywords: Trend Analysis, Glass Industry, Balance Sheet, Income Statement. 

Jel Codes: M40, M41 

GİRİŞ 

Türkiye’de ve Dünyada sanayi sektöründe önemli bir yere sahip olan sektörlerden biride cam 

sanayi sektörüdür. Gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün gelişen sektörler içerisinde cam 

sanayi de hızlı bir şekilde gelişmektedir. Gelişen teknolojiyi yakından takip edip ar-ge çalışmalarını 

arttıran, tüketicinin tercihine uygun ürün geliştiren sektörler rekabet üstünlüğünü elde tutacaktır. 

Ülkemizde kurulduğu günden itibaren sürekli gelişme gösteren cam sanayi, ürün kapasitesini 

sürekli arttırmış ve gelişen teknolojiyi yakından takip edip üretimde kullanmıştır. Bu sayede gerekli 

tüm talebi karşılamış ve ülkemizin imalat sanayinde önemli bir yer edinmiştir.  

Literatürde sadece trend analizi tekniği kullanılarak yapılan çok az çalışma bulunmaktadır. 

Şen, Zengin ve Yusubov (2015) örnek bir otel işletmesinin 2011-2013 yılları arası mali tablolarını 

trend analizi ile incelemişler. Kiracı ve Karaaslan (2015)  Türk Hava Yolları’nın da aralarında 

bulunduğu Avrupa merkezli faaliyet gösteren beş büyük havayolu şirketinin performanslarını trend 

analizi yöntemi ile incelemiştir. Akcanlı, Soba ve Kestane (2013) yaptıkları çalışmada İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı olan büyük ölçekli iki havayolu işletmesinin finansal 

tablolarını trend analizi yöntemi ile değerlendirmiştir. 

Bu çalışmada, Cam sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve BİST’te işlem gören seçilmiş bir 

işletmenin 2013-2017 yılları arasındaki mali tabloları trend analizi yöntemine göre incelenmiştir. 

Bu çalışma kapsamında, öncelikle trend analizi hakkında genel bilgi vermiş, daha sonra ise ilgili 

işletmenin finansal verileri trend analizi yöntemi ile incelenmiştir.   

2.TREND ANALİZİ 

İşletmelerin kendi mali yapısını görebilmesi, işletmenin geleceği ile ilgili karar alabilmesi ve 

yatırımcılarına güven verebilmeleri için mali tablolarının incelenmesi ve analiz edilmesi 

gerekmektedir. Bilindiği gibi finansal analizde kullanılan dört temel analiz yöntemi vardır. Bunlar; 

karşılaştırmalı tablolar analiz, trend analizi, oran analizi ve dikey analizdir.  

Mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan trend analizi yöntemi ilk kez 1925 yılında 

Stephan Gilman tarafından önerilip kullanılmış ve belirli bir süre sonra mali tabloların analiz 

edilmesinde kullanılan yöntemlerden biri haline gelmiştir (Yalkın, 1981; 47).  

Trend analizi, bir işletmenin kendi içinde uzun süreli bir analizi yapılmak istendiğinde 

kullanılan bir tekniktir. Tren analizi, bir birini izleyen çok sayıdaki yıla ait bilanço ve gelir 

tablosunda yer alan kalemlerin zaman içerisinde gösterdikleri eğilimlerin daha ayrıntılı bir şekilde 

ve dinamik olarak incelenmesini sağlar. Trend analizi, tüm bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin 

eğilim yüzdeleri hesaplanarak yapılabileceği gibi, sadece birbiriyle ilişkili birkaç bilanço kaleminin 

veya gelir tablosu kaleminin eğilimlerinin kendi aralarında, ya da bir bilanço kaleminin eğiliminin 

kendisiyle ilişkili bir gelir tablosu kaleminin eğilimiyle karşılaştırılması şeklinde de yapılabilir. 

Bunlardan en çok ikincisi kullanılmaktadır. (Bektöre, Çömleki &Sözbilir, 2000: 113). 

Trend analizinde mali tablolardaki her kaleminin yıllar itibarıyla eğilim yüzdeleri hesaplanır. 

Eğilim yüzdelerinin hesaplanması iki şekilde yapılır. Birincisi; bir yılın mali tablosundaki tutarlar 
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esas (baz)  olarak alınır ve diğer bütün yılların yüzdeleri bu tutara göre hesaplanır. Baz yıla ait her 

kalemin tutarı 100 kabul edilir ve ele alınan kalemin diğer yıllardaki tutarları buna göre oranlanır. 

Mali tablolardaki her bir hesap kaleminin trend yüzdesi şu şekilde hesaplanır (Bektöre vd., 2000: 

114): 

 

 

                             İlgili kalemin diğer yıldaki tutarı 

Trend Yüzdesi= --------------------------------------------X100 

                             İlgili kalemin baz yıldaki tutarı 

Eğilim yüzdelerinin hesaplanmasının ikincisi ise; mali tablo kalemlerindeki eğilim daima bir 

önceki yıla göre hesaplanır. Bu yöntemde bir önceki yılın bütün rakamları 100 kabul edilir (Çabuk, 

2013: 56). 

                             İlgili kalemin diğer yıldaki tutarı 

Trend Yüzdesi= --------------------------------------------X100 

                             İlgili kalemin önceki yıldaki tutarı 

Bu yöntemde yorum birbiriyle ilişkisi olan mali tablo kalemleri için geçerlidir. Bundan dolayı 

aralarında ilişki kurulabilecek kalemleri bilmekte fayda vardır. Aralarında ilişki bulunan 

kalemlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz (Bektöre vd., 2000: 115-117): 

1. Stoklar – Net Satışlar ilişkisi 

2. Ticari Alacaklar – Net Satışlar ilişkisi 

3. Stoklar – Ticari Borçlar ilişkisi 

4. Dönen Varlıklar – Net Satışlar ilişkisi 

5. Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ilişkisi 

6. Maddi Duran Varlıklar – Net Satışlar ilişkisi 

7. Maddi Duran Varlıklar – Öz kaynaklar ilişkisi 

8. Yabancı Kaynaklar toplamı – Öz kaynaklar ilişkisi 

3.CAM SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA 

Bu çalışmada, Türkiye’de cam sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul’da işlem 

gören örnek bir işletmenin 2013-2017 yılları arasındaki bilanço ve gelir tablosundan yararlanarak 

birbiriyle ilişkili 8 hesap kalemi ikili olarak trend analizi yöntemi ile incelenmiştir.  

Bu bağlamda öncelikle 2013 yılı baz alınarak mali tablolardaki ilişkili kalemler trend 

analizine uygun hale getirilmiştir. Daha sonra ise ilgili kalemlerin eğilim yüzdeleri yorumlanmıştır. 

İlgili kalemlerin eğilim yüzdeleri ve yorumları aşağıda verilmiştir: 

Tablo 1: Stoklar – Net Satışlar İlişkisi 
Hesaplar                               Yıllar 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Stoklar 100 114,32 134,20 157,57 172,15 

Net Satışlar 100 125,35 145,88 179,28 243,04 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi, örnek işletmenin stokları da net satışları da sürekli artış 

eğilimindedir. Net satışların artış eğiliminin stokların artış eğiliminden fazla olması işletmenin 

lehine yorumlanır. Bu durumda işletmenin iyi bir stok politikası güttüğünü ve stoklarını satış 
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yoluyla eritebildiğini söyleyebiliriz. Böylece işletmenin stoklara bağladığı fonların geri dönüp, 

işletme faaliyetlerine tekrar tekrar katılabileceğini ve işletmenin ana faaliyet konusundaki 

karlılığının artabileceğini söyleyebiliriz.  

 

 

 

 

Tablo 2: Ticari Alacaklar – Net Satışlar İlişkisi 
Hesaplar                               Yıllar 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Ticari Alacaklar 100,00 99,52 121,66 185,66 202,50 

Net Satışlar 100,00 125,35 145,88 179,28 243,04 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, örnek işletmenin ticari alacakları 2014 yılı hariç sürekli 

olarak artış gösterirken, net satışları da sürekli olarak artmaktadır. Genel itibariyle örnek işletmenin 

net satışları ticari alacaklarına göre daha fazla artış eğilimindedir. Bu da işletmenin alacaklarını 

zamanında tahsil ettiği, kredili satışlarda istikrarlı bir politika izlediği anlamına gelmektedir. 

Tablo 3: Stoklar – Ticari Borçlar İlişkisi 

Hesaplar                               Yıllar 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Stoklar 100,00 114,32 134,20 157,57 172,15 

Ticari Borçlar 100,00 97,07 111,56 143,03 170,00 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, örnek işletmenin stokları sürekli artış eğiliminde iken ticari 

borçları da 2014 yılı hariç diğer yıllarda sürekli artış eğilimindedir. Ancak stoklardaki artış eğilimi 

ticari borçlardaki artış eğiliminden fazladır. Bu durumda işletme borçlarını zamanında ödeyebiliyor 

veya peşin alışlara daha fazla yer veriyor demektir.  Bu da işletmenin likit yapısının iyi olduğunu 

gösterir.  

Tablo 4: Dönen Varlıklar – Net Satışlar 
Hesaplar                               Yıllar 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Dönen Varlıklar 100,00 121,01 140,70 164,70 179,17 

Net Satışlar 100,00 125,35 145,88 179,28 243,04 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, örnek işletmenin dönen varlıkları ile net satışları sürekli 

artış eğilimindedir. Ancak net satışlar dönen varlıklara göre daha hızlı bir artış eğilimi 

göstermektedir. Bu da işletmenin dönen varlıklarının dönüşüm hızının yüksek olduğu ve 

borçlanmaya gerek duymayacağı anlamına gelmektedir. 

Tablo 5: Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar İlişkisi 
Hesaplar                                      Yıllar 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Dönen Varlıklar 100,00 121,01 140,70 164,70 179,17 

Yabancı Kaynaklar 100,00 103,39 125,63 194,83 205,08 
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde, örnek işletmenin dönen varlıklarının ve kısa vadeli yabancı 

kaynaklarının sürekli artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak 2014 ve 2015 yıllarında dönen 

varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara göre daha fazla artış eğiliminde olduğu, 2016 ve 2017 

yıllarında ise kısa vadeli yabancı kaynakların dönen varlıklara göre daha fazla artış eğiliminde 

olduğu görülmektedir. Bu durumda 2014 ve 2015 yılları işletmenin lehine yorumlanırken, 2016 ve 

2017 yılları ise işletmenin aleyhine yorumlanır.  Eğer böyle giderse işletmenin net çalışma 

sermayesi noksanı ile karşı karşıya kalabileceği söylenebilir.  

 

 

 

Tablo 6: Maddi Duran Varlıklar – Net Satışlar İlişkisi 
Hesaplar                                           Yıllar 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Maddi Duran Varlıklar 100,00 95,60 134,91 158,51 168,91 

Net Satışlar 100,00 125,35 145,88 179,28 243,04 

 Yukarıdaki tablo incelendiğinde, örnek işletmenin hem net satışlarının hem de maddi duran 

varlıklarının (2014 yılı hariç) sürekli artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak net satışları 

maddi duran varlıklara göre daha fazla artış eğilimi göstermektedir. Bu da işletmenin maddi duran 

varlıklara yaptığı yatırımların satışlara yansıdığını ve işletmenin satış başarısında iyi olduğu 

anlamına gelmektedir. 

Tablo 7: Maddi Duran Varlıklar – Öz Kaynaklar İlişkisi 
Hesaplar                                          Yıllar 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Maddi Duran Varlıklar 100,00 95,60 134,91 158,51 168,91 

Özkaynaklar 100,00 109,43 143,64 171,26 197,46 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, örnek işletmenin maddi duran varlıklarının 2014 yılı hariç 

sürekli artış eğiliminde olduğu, öz kaynaklarının ise her yıl artış eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Ancak işletmenin öz kaynaklarındaki artış eğilimi maddi duran varlıklara göre daha fazladır. Bu da 

işletmenin maddi duran varlıklarının finansmanına  öz kaynakların yettiği anlamına gelmektedir. 

Tablo 8: Yabancı Kaynaklar Toplamı – Öz Kaynaklar İlişkisi 

 

 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, örnek işletmenin yabancı kaynakları ve öz kaynakları sürekli 

bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir.  Ancak öz kaynaklar yabancı kaynaklara göre daha fazla 

artış eğilimi göstermektedir. Bu durum işletmenin öz kaynak ağırlıklı olduğunu, bunun da 

alacaklılar için bir güvence oluşturduğunu göstermektedir. 

4.SONUÇ 

Türkiye’de ve Dünya’da önemli bir yeri olan cam sanayi sektörü kendini sürekli geliştirmekte 

ve tüketicilerin taleplerine cevap vermektedir. Bu çalışmada da Türkiye’de kurulup faaliyet 

gösteren ve günümüzde tüm dünyaya ihracat yapan örnek bir işletmenin 2013-2017 yılları 

Hesaplar                                Yıllar 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Yabancı Kaynaklar 100,00 105,00 126,56 160,72 169,40 

Özkaynaklar 100,00 109,43 143,64 171,26 197,46 
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arasındaki mali tabloları 2013 yılı baz alınarak trend analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan 

analiz sonucu aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

Örnek işletmenin satışlarının ve stoklarının sürekli arttığını, bu durumda işletmenin iyi bir 

stok politikası güttüğünü ve stoklarını satış yoluyla eritebildiği tespit edilmiştir. Özellikle son iki 

yılda yabancı kaynaklardaki artış eğiliminin dönen varlıklardaki artış eğilimini geçtiği 

görülmektedir. Bu trend böyle devam ederse işletmenin net çalışma sermayesi sorunu ile karşılaşma 

riski ortaya çıkabilir. Öz kaynaklardaki artış eğiliminin yabancı kaynaklardaki artış eğiliminde fazla 

olduğu tespit edilmiştir. Bu durum alacaklılar için bir güvence oluşturacaktır.  
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Öz 

Yaşanan muhasebe skandalları sonucunda işletmelerin hazırlamış oldukları finansal tabloların 

güvenirliğinin ve doğruluğunun sorgulanması konusunda denetim uygulamaları hayati önem 

taşımaktadır. İşletmeler üzerinde karar alma konusunda finansal ve finansal olmayan bilgilerin 

doğruluğu ve güvenirliği denetim uygulamalarının kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Bu 

noktada bağımsız denetçilerin ya da bağımsız denetim kuruluşlarının ücretlerini denetledikleri 

firmalardan alıyor olmaları da ayrı bir risk unsuru olarak ortaya çıkmakta ve denetim kalitesinin 

farklı yönlerden sorgulanmasına neden olmaktadır. Denetim kalitesi hakkında ulusal ve 

uluslararası düzenlemelerin yapılması ve uygulamada yaşanılan zorluklar bağımsız denetçileri 

denetim kalitesi konusunda daha önemli hale getirmiştir.  Bu çalışmada denetim kalitesinin 

artırılmasında denetim profesyonellerinin görüşlerinin araştırılması amaçlanmaktadır. 

Gaziantep’te faaliyet gösteren denetim profesyonelleri araştırmanın evrenini oluşturmakta olup 

anket tekniği ile elde edilen veriler “Microsoft Excel 2013” programında düzenlenerek “SPSS 

22.0” programına aktarılmış ve gerekli analizler yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda; bağımsız 

denetim firmalarında çalışan denetçilerin, denetlenen işletme hakkında sahip oldukları bilgi 

birikimi, işletmenin faaliyet konusu, iç ve dış çevresinde karşı karşıya olduğu risklerin yapılan 

denetimin kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabildiği görüşüne ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Denetim Profesyonelleri, Bağımsız Denetim, Denetim Kalitesi 

Jel Kodları: M40, M41, M42 

 

 

Abstract 

As a result of the accounting scandals, the question of the reliability and accuracy of the financial 

statements for which companies are prepared is of vital importance for audit practices. The 

accuracy and reliability of financial and non-financial information on decision-making on 
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companies also directly affect the quality of audit practices. At this point, the fact that independent 

auditors or independent audit firms are paying the fees from firms they control, is also to meet as a 

separate risk factor and leads to questioning of audit quality from different angles. The difficulties 

in implementing and implementing national and international regulations on audit quality have 

also made independent auditors more important in terms of auditing quality. In this study, it is 

aimed to research the views of auditing professionals in increasing audit quality. Auditing 

professionals operating in Gaziantep create the universe of the research and the data obtained by 

the questionnaire technique were arranged in "Microsoft Excel 2013" program and transferred to 

"SPSS 22.0" program and necessary analyzes were made. As a result of the study, it has been 

asserted that auditors working in independent audit firms may have a significant influence on the 

quality of the audit, the knowledge they have of the audited company, operation area of companies, 

the risks that the companies’ faces that its internal and external environment, 

Keywords: Auditing Professionals, Independent Audit, Audit Quality 

Jel Codes: M40, M41, M42 

GİRİŞ 

Bu çalışmada, Gaziantep ilinde 2018 yılı itibariyle faaliyet gösteren denetim 

profesyonellerinin denetim kalitesinin artırılmasına yönelik görüşlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Gaziantep ilinde 2018 yılı itibariyle faaliyet gösteren denetim profesyonellerinin 

denetim kalitesinin artırılmasına yönelik görüşlerinin belirlenmesi, denetim kalitesi ile ilgili 

uygulamada mevcut durumun tespit edilmesi ve denetçilerin bu konudaki algı düzeylerinin 

belirlenerek gelecekte uygulamada atılması gereken adımlara yönelik önerilerin sunulması 

araştırmanın önemini göstermektedir. Araştırmanın kapsamını 2018 yılı itibari ile Türkiye’de 

faaliyet gösteren denetim profesyonelleri oluşturmaktadır. Uygulamada denetim kalitesinin 

artırılmasına yönelik; verilerin elde edilmesinin zor olmasından dolayı sağlıklı yorumlamalarda 

bulunabilmek ve bilgi kullanıcılarına daha güvenilir ve tutarlı bilgilerin açıklanması amacıyla 

Gaziantep ilinde 2018 yılı itibariyle faaliyet gösteren denetim profesyonelleri araştırmanın 

örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veriler anket tekniği ile yüz yüze; Gaziantep ilinde 

faaliyet gösteren denetim profesyonellerine uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin içeriğin 

oluşturulmasında daha önce geçerliliği kanıtlanmış olan çalışmalardan (Göğer, 2006: 68-71; Soba 

vd., 2015: 485-496) yararlanılmıştır. Elde edilen veriler, “Microsoft Excel 2013” programında 

kodlanarak “SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 22.0” programına aktarılmış olup bu 

programda uygun analizler (güvenirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler, ortalama, standart 

sapma) yapılmış ve sonuçlar düzenlenerek değerlendirilmiştir.  

Bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; bağımsız denetimle ilgili temel 

kavramlar ile bağımsız denetimin kalitesi üzerinde durulmuş, ikinci bölümde ise; Gaziantep te 

faaliyet gösteren denetim profesyonellerinin denetim kalitesinin artırılmasına ilişkin görüşlerinin 

araştırıldığı uygulama detaylı olarak bilgi kullanıcılarına aktarılmaya çalışılmıştır. 

1. BAĞIMSIZ DENETİM 

Latince işitmek, duymak, haber almak anlamında kullanılan “audire” kelimesinden gelen 

denetim kavramı işletme açısından karar verici konumunda olan kişi ve kurumlar tarafından 

işletmelerin güvenilirlikleri, objektif ve şeffaflıklarının tespit edilmesi amacıyla profesyonel olarak 

gerçekleştirildiğinde bağımsız denetim faaliyeti olarak karşımıza çıkmakta ve kontrol aracı olarak 

kullanılmaktadır (Lee ve Azham, 2008:1-9). 

Bağımsız denetim kavramı ile ilgili çeşitli kurum ve kanunlarda tanımlamalar yapılmıştır. 

Bağımsız Denetim;  Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 4/b maddesinde “Finansal tablo ve diğer 
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finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul 

güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim 

standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve 

belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması” olarak tanımlanmaktadır 

(KGK, 22.09.2017: www.kgk.gov.tr). 

2. BAĞIMSIZ DENETİMDE KALİTE 

Kalite kavramı bugüne kadar konuyla ilgili kişi ve kurumlarca birçok kez tanımlanmıştır. Bu 

tanımlamalardan birkaçı aşağıda belirtildiği gibidir (Yükçü,1997: 261-299):  

 Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu'na göre kalite; bir mal ya da hizmetin tüketicinin 

isteklerine uygunluk derecesidir 

 Amerika Kalite Kontrol Derneği'ne göre kalite; bir mal ya da hizmetin belirli gerekliliği 

karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür. 

 TS-ISO 9005'e göre kalite, bir mamul ya da hizmetin, belirlenen veya olabilecek gereksinmeleri 

karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır. 

 Kalite, amaca uygunluk derecesidir (Kobu,1994)  

Bağımsız denetimde kalite ise, yabancı literatürde ve bağımsız denetim sürecinde yer alan 

tüm çıkar grupları açısından farklı şekillerde ele alınıp tanımlanmaktadır.  

Linda Elizabeth DeAngelo, denetim kalitesini “denetim yetkisi verilen denetçi tarafından 

müşteri işletmenin muhasebe sistemindeki usulsüzlüğün (hata ve hilenin) tespit edilip bu 

usulsüzlüğün raporlanarak kamuya açıklanması ile ilgili denetim piyasasındaki olasılıkların 

birleşimi olarak tanımlamıştır (DeAngelo,1981: 183-199). Finansal tablo kullanıcıları açısından 

denetim kalitesi finansal tablolarda önemli derecede yanıltıcı ve yanlış ifadelerin olmaması iken 

denetimi yapan denetçi açısından denetim firmasının denetim sürecindeki tüm görevleri eksiksiz 

olarak yerine getirmesi ve kanun yapıcılar tarafından da birtakım kural ve standartlara uyulması 

şeklinde tanımlanmaktadır (Knechel vd., 2013:385-421). Amerikan Sayıştay’ı (GAO, American 

General Accounting Office) tarafından yapılan tanıma göre ise denetim kalitesi; bağımsız 

denetçinin gerçekleştirdiği denetim faaliyetinde, denetlenen finansal tabloların ve ilgili 

açıklamaların genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanması ve herhangi 

bir hata ya da hileden dolayı gerçeğe aykırı beyanda bulunulmadığı ile ilgili kabul edilebilir bir 

güvence sağlamak için denetim faaliyetinin genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun 

olarak gerçekleştirilmesidir (GAO, 2003).  

Yukarıdaki tanımlamalardan hareketle bağımsız denetimde kalite kavramı hakkında genel 

nitelikte bir tanımlama yapılır ise: “Bağımsız denetimde kalite, bağımsız denetim hizmetinin 

denetimden beklenen amaca uygunluk derecesidir’’. Bağımsız denetim hizmetinden beklenen amaç 

denetim çalışması sonucunda oluşan yargının doğru ve güvenilir olmasıdır. Denetim sonuçlarından 

yararlanan kesimler, denetim raporunda bildirilen görüşün doğru ve güvenilir olmasını isterler. 

Yapılan bu kısa açıklamadan sonra bağımsız denetimde kalite kavramı hakkında daha spesifik 

tanımlama yapılır ise: “Bağımsız denetimde kalite, denetim çalışması sonucunda oluşan yargının 

(denetim görüşünün) doğruluğu ve güvenilirliğidir. Denetim kalitesi kavramı ile ilgili olarak yasal 

düzenlemelerde, denetim standartları kapsamında veya akademik literatürde henüz tek ve basit bir 

tanımlama mevcut değildir (ICAEV,2002: 1-12).  

3. BAĞIMSIZ DENETİMDE KALİTENİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ 

Bağımsız denetimin sosyo-ekonomik öneminden dolayı denetim çalışmalarının belirli bir 

kalite düzeyinde olması gerekir. Her meslek sunduğu hizmetin kalitesiyle ilgili sorumluluğa 

sahiptir. Bu durum bağımsız denetim mesleği için de geçerlidir. Kaliteli bir bağımsız denetim 

http://www.kgk.gov.tr/
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hizmeti, bağımsız denetçilerin müşterilerine, kamuoyuna ve düzenleyici otoritelere karsı olan 

sorumluluklarını gereğince yerine getirmelerini sağlamak için gereklidir (Cosserat, 2009). 

Bağımsız denetçiler, yasal ve mesleki sorumluluklarının gereği olarak kaliteli bir bağımsız 

denetim hizmeti sunmak zorundadırlar (Güredin, 1992: 421-429). Bağımsız denetimde kalite, 

gerekli olduğu kadar, çok da önemlidir. Bağımsız denetimde kalitenin önemi, kaliteli bağımsız 

denetim hizmetinin sağladığı yararlar açıklanarak ortaya koyulabilir. Kaliteli bir bağımsız denetim 

hizmetinin sağladığı yararlar aşağıda belirtildiği gibidir. Denetim sonuçlarından yararlanan 

kesimlere karsı olan sorumluluk layıkıyla yerine getirilmiş olur. Sosyal sorumluluk bilinci ile 

hareket etmesi gereken denetim firmaları ve denetçiler; özellikle sundukları denetim hizmetini, 

kamu yararı güderek kaliteli bir şekilde gerçekleştirmek durumundadırlar. Bağımsız denetim 

firmasının güvenilirliği ve güvenilirliğinin beraberinde getirdiği itibar korunur ve geliştirilir. 

Unutulmamalıdır ki bir bağımsız denetim firmasının en değerli varlığı piyasadaki itibarıdır (Taylor 

ve Glezen, 1997). 

Bağımsız denetim mesleğinde son 10 – 12 yıl incelendiğinde kaliteden verilen tavizlerin itibar 

açısından ciddi sonuçlar yaratabildiği görülmüştür. Denetim firması itibarı ile denetim kalitesi 

arasındaki ilişki Klein ve Lefler (1981), Shapiro (1983) ve Moizer (1997) gibi birçok araştırmacılar 

tarafından incelenmiştir (Çankaya ve Er, 2007: 52-74). Bağımsız denetim firmasının rekabet gücü 

artar. Rekabet gücünün artması da pazar payının ve karlılığının artmasına neden olur (Yerli, 1997: 

240-259). Bağımsız denetim firmasının mevcut müşterilerinin tutulması sağlanır (Yerli, 1997: 240-

259). Sunulan kaliteli hizmetten memnun olan müşteriler başka zorunlu (denetim firması rotasyonu 

gibi) ve önemli sebepler olmadığı müddetçe, firmalarını değiştirme ihtiyacı duymamaktadırlar. 

Dinamik yapısı nedeniyle devamlı gelişim ve değişim gösteren sermaye piyasasının başarısını 

arttırır. Bilindiği gibi sermaye piyasasının başarısı; işletmelerin mali tablolarının kaliteli bir 

bağımsız denetimden geçerek onaylanmasına, kamuoyunun tam ve doğru bilgilerle aydınlatılmasına 

ve böylece sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmış ve yapacak olan tasarruf sahiplerinin hak ve 

yararlarının korunmasına bağlıdır (Ergun,1999: 157-175).  

4.UYGULAMA 

Çalışmanın bu bölümünde, Türkiye’de; Gaziantep ilinde 2018 yılı itibariyle faaliyet gösteren 

denetim profesyonellerinin denetim kalitesinin artırılmasına yönelik görüşleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmanın amacı ve önemine yönelik açıklamalarda bulunulmuş olup araştırmanın 

kapsamı belirlenerek içeriği hakkında bilgiler sunulmuştur. 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada, Türkiye’de; Gaziantep ilinde 2018 yılı itibariyle faaliyet gösteren denetim 

profesyonellerinin denetim kalitesinin artırılmasına yönelik görüşlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Gaziantep ilinde 2018 yılı itibariyle faaliyet gösteren denetim profesyonellerinin 

denetim kalitesinin artırılmasına yönelik görüşlerinin belirlenmesi, denetim kalitesi ile ilgili 

uygulamada mevcut durumun tespit edilmesi ve denetçilerin bu konudaki algı düzeylerinin 

belirlenerek gelecekte uygulamada atılması gereken adımlara yönelik önerilerin sunulması 

araştırmanın önemini göstermektedir. 

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

Araştırmanın kapsamını 2018 yılı itibari ile Türkiye’de faaliyet gösteren denetim profesyonelleri 

oluşturmaktadır. Uygulamada, denetim kalitesinin artırılmasına yönelik; verilerin elde edilmesinin 

zor olmasından dolayı sağlıklı yorumlamalarda bulunabilmek ve bilgi kullanıcılarına daha güvenilir 

ve tutarlı bilgilerin açıklanması amacıyla Gaziantep ilinde 2018 yılı itibariyle faaliyet gösteren 

denetim profesyonelleri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  
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4.3. Verilerin Elde Edilmesi ve Analizi 

Araştırmada veriler anket tekniği ile yüz yüze 01/03/2018-31/03/2018 tarihleri arasında Gaziantep 

ilinde faaliyet gösteren denetim profesyonellerine uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin içeriğin 

oluşturulmasında daha önce geçerliliği kanıtlanmış olan çalışmalardan (Göğer, 2006: 68-71; Soba 

vd., 2015: 485-496) yararlanılmıştır. Oluşturulan anket formu 32 soru ve 2 grup sorudan 

oluşturulmuştur. Birinci grup sorularda; denetçilerin demografik (yaş, cinsiyet, eğitim, unvan ve 

deneyim) özelliklerine ilişkin 5 ifade; ikinci grup sorularda ise denetçilerin denetim kalitesinin 

artırılmasına oluşturulan yönelik 27 ifade yer almaktadır. Her bir ifade 1’den 5’e kadar kodlanmış 

ve katılma dereceleri “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum”şeklindedir.  

Anket aracılığıyla ulaşılan veriler düzenlenmiş ve araştırmanın amacı doğrultusunda, gözden 

geçirilerek kodlanmıştır. Uygulama için 90 adet anket formu dağıtılmış ve elde edilen 70 anket 

formundan 47 tanesi değerlendirmeye uygun görülmüştür. Elde edilen veriler, “Microsoft Excel 

2013” programında kodlanarak “SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 22.0” 

programına aktarılmış olup bu programda uygun analizler (güvenirlik analizi, tanımlayıcı 

istatistikler, ortalama, standart sapma) yapılmış ve sonuçlar düzenlenerek değerlendirilmiştir. 

Araştırmada anket tekniği ile elde edilen verilerinin güvenilir, tesadüfi ve tutarlı olup olmadığını 

belirlemek için güvenirlilik analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucu elde edilen Cranbach’s Alpha’nın 

(güvenirlilik katsayı değeri-∝) 0,80-0,99 arası çıkması durumunda, örneklemden elde edilen 

verilerin yüksek derecede güvenilir olduğu anlamına gelmektedir (Tavşancıl, 2002). Bu çalışmada 

ise Cranbach’s Alpha değeri 0, 898 çıkmış olup çalışmanın yüksek derecede güvenilir olduğunu 

göstermektedir. 

4.4. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın bu bölümünde, (i) çalışmada kullanılan anketin güvenirliği; (ii) araştırmaya 

katılanlarının ifadeleri doğrultusunda görev dağılımları ile çalışma süreleri; (iii) katılımcıların 

demografik özelliklerine ilişkin ulaşılan bilgiler; (iv) katılımcıların denetim kalitesinin artırılmasına 

yönelik ifadelerine ilişkin ortalama (standart sapma) değerlerine ilişkin sonuçlar özetlenerek 

yorumlanmaktadır. 

 

Tablo 1: Katılımcıların Görev ve Çalışma Süresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmaya katılanların çalışma süreleri bakımından değerlendirildiğinde ise; 1-5 yıl 

deneyim sahip olan denetim profesyonellerinin %17; 6-10 yıl arasında deneyim sahibi olanların 

%23 ve 11 yıl ve üzeri deneyime sahip olanların ise %60 oranında olduğu tablodan görülmektedir. 

Katılımcıların yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi bilgileri Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

Görev Dağılımı n % 
Çalışma 

Süresi 
n % 

YMM 47 0,100 1 – 5 Yıl   8 0,17 

SMMM - - 

6 – 10 Yıl 11 0,23 

11 Yıl ve 

Üzeri 
28 0,60 

TOPLAM 47 100 TOPLAM 47 100 
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Katılımcıların %83’ünün 36 ve üstü yaş aralığında olduğu görülmektedir. Ayrıca 

katılımcıların %17’lik bir diliminin kadın olduğu ve %78,7’sinin ise lisans muzunu olduğu tablodan 

anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 3: Denetim Kalitesinin Artırılmasında Denetçi Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik İfadeler 
Denetim Kalitesinin Artırılmasında Denetçi Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik İfadeler 

No  Ortalama Std. Sp. 

1 Bağımsız denetim firmasının kalite kontrol sistemine sahip olması gerçekleştirilen 

denetim faaliyetlerinin kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip değildir. 

2,43 1,281 

2 Kalite kontrol politika ve prosedürleri firmamızda etkin bir şekilde uygulanmaktadır. 3,00 1,251 

3 Çalıştığınız bağımsız denetim firmasında uygulanan kalite kontrol sistemi 

gerçekleştirdiğiniz denetim faaliyetlerinin kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. 

3,55 1,282 

4 Bağımsız denetim firmasının işe alım programına sahip olması ve bu programı etkin 

bir şekilde uygulaması gerçekleştirilen denetim faaliyetinin kalitesi üzerinde önemli bir 

etkiye sahip değildir. 

2,79 1,062 

5 Bağımsız denetim firmalarının terfilerle ilgili politika ve prosedürlere sahip olmaları 

gerçekleştirilen denetim faaliyetinin kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip 

değildir. 

2,60 0,876 

6 Bağımsız denetim firmalarının denetçilerin eğitimine verdikleri önem derecesi ve bu 

eğitimlerin etkinliği, bağımsız denetim kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye 

sahiptir. 

3,17 1,324 

7 Firmanızca verilen eğitimler denetçilerin mesleki gelişimi için etkin ve yeterli 

düzeydedir. 

3,02 1,294 

8 Bağımsız denetçilerin denetim kalitesi konusunda bilinçlendirilmesi, denetim 

faaliyetinin kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahiptir. 

3,38 1,392 

9 Bağımsız denetim firmasının örgütsel bir yapıya sahip olması (görev ve 

sorumluluklarının tanımlanmış olması) denetim kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir 

etkiye sahiptir. 

3,38 1,540 

10 Bağımsız denetim firmasının, müşteri kabulü veya mevcut müşteri ile devam kararı 

almasında; seçici davranması, firmaca belirlenmiş politika ve prosedürlerin bulunması 

ve firmanın bu politika ve prosedürlere uygun hareket etmesi denetim faaliyetinin 

kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahiptir 

3,17 1,372 

11 Bağımsız denetim firmasında çalışan denetçilerin gerçekleştirdikleri denetim 

faaliyetlerinde bağımsız, tarafsız, dürüst olmaları denetimin kalitesi üzerinde kesinlikle 

önemli bir etkiye sahiptir. 

3,38 1,582 

12 Bağımsız denetim çalışması gerçekleştiren denetçilerin belirli bir düzeyde mesleki 

yeterliliğe (mesleki ve teknik bilgi, deneyim, koşullara uyum sağlama yeteneği, 

teknolojik uzmanlık) sahip olması yapılan denetimin kalitesi (güvenilirliği, yeterliliği, 

standartlara uygunluğu) üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahiptir. 

3,49 1,473 

13 Bağımsız denetim firmasında çalışan denetçilerin, belli sektörlerde (bankacılık-finans, 3,62 1,190 

 Açıklama n %  Açıklama n % 

Y
a

ş 

26 - 30 arası  3 6,04 

E
ğ

it
im

 D
ü

ze
y

i 

Lisans 37 78,7 

31 - 35 arası 5 10,6 Y. Lisans 5 10,6 

36 ve üstü 39 0,83 
Doktora 5 40,6 

 
TOPLAM 47 100 

C
in

si
ye

t Kadın 8 0,17 

Erkek 39 0,83 

TOPLAM 47 100  
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üretim, hizmet) uzmanlaşması, yapılan denetim kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir 

etkiye sahiptir. 

14 Bağımsız denetim firmalarında çalışan denetçilerin, denetlenen işletme hakkında sahip 

oldukları bilgi birikimi, (işletmenin faaliyet konusu, iç ve dış çevresinde karşı karşıya 

olduğu riskler ve etkileri) yapılan denetimin kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir 

etkiye sahiptir. 

3,72 1,136 

15 Bağımsız denetçilerin denetim çalışmasını gerçekleştirirken ilişkili olduğu gruplarla(iç 

denetim, denetim komitesi vs) kurdukları iletişim( yapılan çalışmalardan yararlanma) 

denetim faaliyetinin kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip değildir 

3,26 1,259 

16 Bağımsız denetim firmaları tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde mesleki 

standartlara (GAAP, IFRS, SPK) uygun davranılması gerçekleştirilen denetim kalitesi 

üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahiptir. 

3,77 1,047 

17 Denetlenen işletmeler ile denetim çalışmalarının sonuçlarından yararlanan diğer kişi ve 

kuruluşların, bağımsız denetim konusunda bilinçli olması (bağımsız denetim işlevi, 

önem ve sonuçları konusunda bilgi sahibi olması) gerçekleştirilen denetim kalitesi 

üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahiptir. 

3,70 1,196 

18 Yapılan kalitesiz bağımsız denetim çalışması sonucunda zarar gören işletmelerin yasal 

haklarının bilincinde olması, denetim çalışmasının kalitesi üzerinde kesinlikle önemli 

bir etkiye sahip değildir. 

2,89 1,220 

19 Rotasyon uygulaması ( bir işletmeyi sürekli olarak aynı bağımsız denetim firmasının 

denetlenememesi, belli periyotlarla denetim firmasının değişmesi) bağımsız denetimin 

kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip değildir. 

2,36 1,112 

20 Denetlenen işletmelerin, denetim sektöründeki güçlü rekabet ortamı hakkında bilinçli 

olması denetim kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip değildir 

2,79 1,284 

21 Bağımsız denetim firmalarının gerçekleştirdiği denetim hizmetlerinin karşılığında 

aldıkları ücretin uygun düzeyde olmaması yapılan denetimin kalitesi üzerinde 

kesinlikle önemli bir etkiye sahiptir. 

3,06 1,495 

22 Bağımsız denetim firmalarının meslek kuruluşları ve düzenleyici otoriteler      (BDDK, 

SPK) tarafından denetlenmesi, bu firmaların gerçekleştirdiği bağımsız denetim 

faaliyetlerinin kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahiptir 

3,96 0,908 

23 Denetim sektöründe tecrübe edinmiş kıdemli denetçilerin, başka sektörlere geçiş 

oranlarının yüksek olması denetim kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip 

değildir. 

3,23 1,272 

24 Denetim çalışması sonunda müşteriden geri bildirim (feedback) alınması denetim 

kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip değildir 

2,72 1,228 

25 Denetim çalışmaları sonunda denetçilerin performanslarının değerlendirilmesi, denetim 

kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahiptir. 

3,70 1,061 

26 Tamamlanmış denetim çalışmalarının bağımsız kişilerce (firma dışından kişiler ve 

uluslararası firmaların yurtdışı temsilcileri) incelenmesi denetim kalitesi üzerinde 

kesinlikle önemli bir etkiye sahiptir. 

3,47 1,248 

27 Denetim çalışmaları sonucundan müşterilerin duyduğu memnuniyetin düzeyi yapılan 

çalışmanın kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir göstergedir. 

3,59 1,127 

Tablo 3’te, ankete katılan katılımcılara göre en önemli 3 madde; “Bağımsız denetim 

firmalarının meslek kuruluşları ve düzenleyici otoriteler      (BDDK, SPK) tarafından denetlenmesi, 

bu firmaların gerçekleştirdiği bağımsız denetim faaliyetlerinin kalitesi üzerinde kesinlikle önemli 

bir etkiye sahiptir” (3,96 ± 0,908), “Bağımsız denetim firmaları tarafından gerçekleştirilen denetim 

faaliyetlerinde mesleki standartlara (GAAP, IFRS, SPK) uygun davranılması gerçekleştirilen 

denetim kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahiptir.” (3,77 ± 1,047) ve “Bağımsız 

denetim firmalarında çalışan denetçilerin, denetlenen işletme hakkında sahip oldukları bilgi 

birikimi, (işletmenin faaliyet konusu, iç ve dış çevresinde karşı karşıya olduğu riskler ve etkileri) 

yapılan denetimin kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahiptir” (3,72 ± 1,136) şeklindedir. 

Katılımcılara göre en az öneme sahip 3 madde ise; “Bağımsız denetim firmalarının terfilerle ilgili 

politika ve prosedürlere sahip olmaları gerçekleştirilen denetim faaliyetinin kalitesi üzerinde 

kesinlikle önemli bir etkiye sahip değildir.” (2,60 ± 0,876), “Bağımsız denetim firmasının kalite 

kontrol sistemine sahip olması gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin kalitesi üzerinde kesinlikle 
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önemli bir etkiye sahip değildir.” (2,43 ± 1,281) ve “Rotasyon uygulaması (bir işletmeyi sürekli 

olarak aynı bağımsız denetim firmasının denetlenememesi, belli periyotlarla denetim firmasının 

değişmesi) bağımsız denetimin kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip değildir.” (2,36 ± 

1,112) şeklinde sıralanmaktadır.  

5. SONUÇ 

Bu çalışmada denetim kalitesinin artırılmasına yönelik denetim profesyonellerinin 

görüşlerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Gaziantep’te faaliyet gösteren denetim profesyonelleri 

araştırmanın evrenini oluşturmakta olup anket tekniği ile elde edilen veriler “Microsoft Excel 2013” 

programında düzenlenerek “SPSS 22.0” programına aktarılmış ve bu programda uygun analizler 

(güvenirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler, ortalama, standart sapma,) yapılmış ve sonuçlar 

düzenlenerek değerlendirilmiştir. Araştırmada anket tekniği ile elde edilen verilerinin güvenilir, 

tesadüfi ve tutarlı olup olmadığını belirlemek için güvenirlilik analizi yapılmış ve Cranbach’s Alpha 

değeri 0, 898 çıkmış olup bu çalışmanın yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Buradan hareketle çalışma sonucunda denetim profesyonellerine ve kendilerinden elde edilen 

bilgilere ilişkin aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:  

 Denetim Profesyonellerinin Görev, Çalışma Süresi ve Demografik Özellikleri Bakımından; 

 Çalışma süreleri bakımından 11 yıl ve üzeri deneyime sahip olanların ise %60 oranında 

olduğu, 

 Denetim profesyonellerinin %83’ünün 36 ve üstü yaş aralığında olduğu, 

 Cinsiyet bakımından %17’lik bir diliminin kadın olduğu, 

 Eğitim düzeyleri bakımından yaklaşık %79’unun ise lisans muzunu olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Denetim Profesyonellerinin Denetim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Olarak; 

 Bağımsız denetim firmalarının meslek kuruluşları ve düzenleyici otoriteler      (BDDK, SPK) 

tarafından denetlenmesi, bu firmaların gerçekleştirdiği bağımsız denetim faaliyetlerinin 

kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip olabileceği, 

 Bağımsız denetim firmaları tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde mesleki 

standartlara (GAAP, IFRS, SPK) uygun davranılması gerçekleştirilen denetim kalitesi 

üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip olabileceği, 

 Bağımsız denetim firmalarında çalışan denetçilerin, denetlenen işletme hakkında sahip 

oldukları bilgi birikimi, (işletmenin faaliyet konusu, iç ve dış çevresinde karşı karşıya olduğu 

riskler ve etkileri) yapılan denetimin kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip 

olabileceği görüşüne ulaşılmıştır.  

 Ayrıca; Bağımsız denetim firmalarının terfilerle ilgili politika ve prosedürlere sahip olmaları 

gerçekleştirilen denetim faaliyetinin kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip 

değildir, 

 Bağımsız denetim firmasının kalite kontrol sistemine sahip olması gerçekleştirilen denetim 

faaliyetlerinin kalitesi üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip değildir, 

 Rotasyon uygulaması (bir işletmeyi sürekli olarak aynı bağımsız denetim firmasının 

denetlenememesi, belli periyotlarla denetim firmasının değişmesi) bağımsız denetimin kalitesi 

üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip değildir şeklindeki savların denetim 

profesyonellerine göre en az önem derecesine sahip olduğu anlaşılmıştır.   
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Öz 

Günümüzde işletmeler, rekabetin giderek arttığı iş piyasasında hayatta kalabilmek ve daha fazla 

kazanabilmek için farklı yöntem ve stratejileri geliştirmektedirler. Bu noktada onları etkileyen en 

önemli unsurlardan biri de müşterileri ve onların sergiledikleri tüketim davranışlarıdır. Bu nedenle 

işletmeler açısından müşterilerin ürünler ve alışveriş merkezleri hakkındaki algıları, beğenileri ve 

tüketim alışkanlıkları son derece önemlidir.  

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin satın alma kararı açısından AVM’lerdeki tüketim 

davranışlarının saptanması amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda Konya ili Beyşehir ilçesinde işletme 

eğitimi gören 180 öğrenciye 6’sı kişisel bilgi formu, 26’sı AVM’lerde alışveriş alışkanlıklarına ait 

olmak üzere toplam 32 soruluk bir anket yöneltilmiştir. Verilen cevaplar SPSS paket programında 

analiz edilmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin %34,4'ünün AVM'lere ihtiyaç halinde gittikleri; 

%57,8’inin alışveriş merkezinde 1-3 saat bir zaman geçirdikleri; %51,1’inin alışveriş 

merkezlerinde aylık 100-300 TL arasında bir harcama yaptığı saptanmıştır. AVM tercihlerinde, 

öğrencilerin %26,3’ü ürün çeşitliliğine, %19,8’i AVM ortamının rahatlığına, %15,7’si kampanya 

ve promosyonlara, %13,9’u fiziksel yakınlık (mesafe) durumuna daha çok dikkate ettiği belirtmiştir. 

Ayrıca öğrenciler verdikleri cevaplar doğrultusunda alışverişlerinde ürün fiyatlarının uygunluğu, 

ürün kalitesi, AVM’nin temizliği ve popülerliği, çalışanların davranışları, sıra beklememek açısında 

kasa sayısı gibi faktörlere önem verdikleri ve alışveriş öncesi hazırladıkları listelerin dışına 

çıktıkları saptanmıştır. Kız öğrencilerin erkeklere göre daha çok alışveriş listesi hazırladıkları; 

aylık geliri 1000 TL ve üzerinde olanların aylık geliri daha az olanlara göre daha çok alışveriş 

listesindeki ürünlerin yer aldığı raflara baktıkları; aylık geliri 500 TL ve üzerinde olanların 500 TL 

ve altında olanlara göre satın alma kararlarında ürün tanıtımlarını ve iç dekarasyon ve 

ışıklandırmayı daha fazla dikkate ettikleri saptanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: tüketici davranışı, öğrenci, AVM 
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Jel kodu: D12, L10 

Abstract 

Today businesses are developing different methods and strategies to survive and gain more in the 

increasingly competitive workforce. At this point, one of the most important factors affecting them 

is the customers and their consumption behavior. For this reason, customers' perceptions, 

enjoyment and consumption habits about products and shopping centers are extremely important.  

This study was conducted in order to determine the consumption behaviors of shopping malls in 

terms of purchasing decision of university students. In this context, a total of 32 questionnaires 

were administered to 180 students in Konya, Beyşehir, 6 of which were on personal information 

form and 26 of which were related to shopping habits. The answers were analyzed in the SPSS 

package program. 

According to the results of the research, 34.4% of the students went to the shopping malls when 

they needed; 57.8% spent 1-3 hours in the shopping center; 51.1% of them spent between 100-300 

TL per month in shopping malls. According to AVM preferences, 26.3% of the students stated that 

they consider product diversity, 19.8% to comfort of shopping center environment, 15.7% to 

campaigns and promotions and 13.9% to physical proximity (distance). In addition, according to 

the answers given by the students, it has been determined that the purchasers of the products pay 

attention to the factors such as the suitability of the product prices, the product quality, the 

cleanliness and popularity of the shopping center, the behaviors of employees. 

Girls have more shopping lists than boys; those who have a monthly income of TL 1000 or more 

are more likely to look at the shelves where the products on the shopping list are located than those 

who have a lower monthly income; it was determined that the purchasing decisions according to 

those who have a monthly income of TL 500 and above are less than TL 501 and that they consider 

product introductions and internal decaration and lighting more. Girls have more shopping lists 

than boys; those who have a monthly income of TL 1000 or above are more than those who have a 

lower monthly income likely to look at the shelves where the products on the shopping list are 

located; it has been determined that the purchasing decisions of the ones with 500 TL or more per 

month and those with 500 TL or less consider product introductions, internal decaration and 

lighting more. 

Keywords: consumer behavior, student, shopping mall 

Jel code: D12, L10. 

 
 

GİRİŞ 

Günümüzün dinamik ve hızla gelişen pazar piyasasında başarılı olmak için işletmelerin 

tüketiciler hakkında ne istediklerini, neleri düşündüklerini, paralarını ve zamanlarını nasıl 

harcadıklarını bilmeleri ve tüketim kararlarını etkileyen güçleri tanımlamaları son derece önemli 

hale gelmiştir. Bu durumun üç temel nedeni bulunmaktadır. Birinci olarak işletmelerin büyümesi ve 

yönetim süreçlerinin karmaşıklaşmasına bağlı olarak yöneticilerle müşteri/tüketiciler arasında 

doğrudan ilişki ve iletişim imkânlarının yok olmaya yakın düzeyde azalması gösterilebilir. İkinci 

olarak tüketicilerin sayıca artması ve daha bilinçli hale gelmelerine bağlantılı olarak pazarlama 

çalışmalarında daha bilimsel yöntemlerin kullanılmasının gerek duyulması olarak açıklanabilir. 

Üçüncü olarak tüketim özellikle gelişmiş ülkelerde bir fizyolojik olgudan psikolojik ve duygusal bir 

olguya doğru bir değişim eğilimi göstermesi sayılabilir (Koç, 2012, s.23-24). Bu anlamda satın 
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alma kararları noktasında tüketici ihtiyaç ve beklentilerinin saptanması ve tüketici davranışlarının 

bilimsel yöntemlerle ölçülmesi gerekmektedir.  

Müşterilerin alışverişleri noktasında birçok satıcı işletme olmakla birlikte günümüzde 

Alışveriş Merkezi (AVM) diye adlandırılan işletmeler, tüketiciler tarafından daha çok tercih 

edilmektedirler. AVM’ler çeşitli ürünlerin satışı konusunda genelde bir firma bünyesinde bazen de 

kooperatif olarak faaliyet gösteren büyük satış mağazalarıdır. Mağaza, büyüklüğüne 

göre reyonlardan oluşabileceği gibi bir fazla mağazanın oluşturduğu bir mağazalar topluluğu 

şeklinde de olabilmektedir. Son yıllarda insanlarda gelişen alışveriş kültürü farklılık göstererek 

alışverişin yanı sıra eğlence, sinema, yemek, etkinlik ve çeşitlilik gibi imkânların da sunduğu için 

alışveriş merkezlerine ilgi artmıştır. Artık dünyada sokak mağazaları yerine büyük bir hızla tüm 

yeni AVM'ler açılmaktadır (https://tr.wikipedia.org). 

Bir işletmenin tüketici davranışlarını alışverişlerinde tercihlerini anlayıp başarıya ulaşmasını 

sağlayacak üç temel adım bulunmaktadır. Birincisi, tüketici istek ve ihtiyaçlarını anlamaya ve 

belirlemeye çalışmak. İkinci olarak bu istek ve ihtiyaçları en iyi karşılayabilecek ve rakiplerin 

ürünlerinden farklılığını ortaya koyacak ürün ve hizmetleri tasarlamak ve üretmek. Son olarak 

tüketiciyi, satın almaya yöneltmek için onu güdülemek yani harekete geçirmeye çalışmaktır. 

Bu çalışma genellikle ailelerinin desteği ile eğitim öğretim hayatını devam ettiren üniversite 

öğrencilerinin satın alma bakımından tüketici davranışlarının ve Alışveriş Merkezlerindeki (AVM) 

satın alma davranışlarının belirlenmesi açısından yapılmıştır. 

1. LİTERATÜR ÖZETİ 

1.1.Tüketim, Tüketici ve Tüketici Davranışı 

Tüketim, bir ihtiyacın giderilmesine yönelik yapılan tüm faaliyetler ve bunlar için katlanılan 

giderlerdir. Tüketici, iktisadi mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan 

kişidir. Mal ve hizmetleri satın alan, kullanan kişiler müşteri, tüketici veya alıcı gibi kavramlar 

genellikle birbirlerinin yerine kullanılmaktadırlar. Tüketici davranışı, bireylerin, grupların ya da 

kuruluşların yani tüketicinin mal ve hizmetleri satın alması, kullanması ve tüketim sonrası elde 

çıkarması ile ilgili duygusal, zihinsel ve davranışsal tepkileri dâhil olmak üzere tüm faaliyetlerin 

incelenmesidir. Bu anlamda tüketici davranışı dar anlamda sadece satın alma esnasındaki olanları 

değil, daha geniş anlamda aynı zamanda satın alma öncesi ve sonrası durumları, aşamaları ve 

faktörleri incelemektedir. Tüketici davranışı, psikoloji, sosyoloji, felsefe, biyoloji, antropoloji, 

etnografya, pazarlama, hukuk ve ekonomi başta olmak üzere davranışsal iktisattan harmanlanan 

disiplinler arası bir sosyal bilimdir. Tüketici davranışı 1940'larda ve 1950'lerde pazarlama alanında 

farklı bir alt disiplin olarak ortaya çıkmıştır (Kardes, vd.,2011: s.7; İşlek, 2012, s.79; Karalar, 2001, 

s.9; Bir ve Maviş, 1998, s.144; Koç, 2012, s.23, 28; Foxall, G. R., 2001; Kavas, 1995, s.3).  

20. yüzyılın ortalarından önce, mal ve hizmetlerini tanıtan işletmeler stratejilerini, müşterilerinin 

bireysel davranışlarından ziyade daha çok kişisel olmayan kampanyalara ve kitlesel tanıtımlara 

odaklamışlardır. Bu, tüketicileri satın alma yapmaya ikna etmeye çalışan içeriyordu. 1950'lerin 

başlarında ise pazarlamacılar, belirli ürünleri satın almak için zaten eğilimli müşterilere satış 

yapmanın faydalarını fark etmeye başladılar. Bu keşif, pazarlamacıların müşterilerinin kim 

olduğunu ve neye ihtiyaç duyduklarını ve neleri istediklerini incelemeye odaklamalarına yol 

açmıştır (Top Consumer Behavior Theories, 2018).      

Günümüz modern pazarlama anlayışı, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 

onlarla ilgili gerekli bilgilerin toplanması, bu bilgilerin değerlendirilmesi ve böylece tüketici 

davranışlarının her yönüyle anlaşılması esaslarına dayanmaktadır. Bu sayede işletmelerin pazarlama 

politikası ve pazar karması özellikleri şekillendirilir. Bu nedenle tüketici davranışlarının 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Firma
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Reyon&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/
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araştırılması pazarlama çabaları için kaçınılmaz bir gerekliliktir (Odabaşı, 2011). Diğer taraftan 

yoğun rekabet ortamı, pazarlamacıların tüketici tercihleri üzerinde daha etkili olabilmek için 

pazarlama karmalarını sürekli olarak geliştirmeleri ve yeni stratejiler uygulamaları, pazarlama 

sektörünü son derece dinamik hale getirmiş ve sürekli bir değişim yaşanmasına neden olmuştur 

(Polat ve Külter, 2007, s.110). 

Tüketici davranışının karmaşık ve dinamik bir süreç olduğunu söylemek doğru olacaktır (İşlek, 

2012, s.79). Günümüz tüketim olgusu, ekonomik bir olgu olmanın ötesinde sosyal, psikolojik ve 

kültürel bir olgu haline gelmiştir (Ersoy, 2017, s. 88).  Tüketiciler açısından bu davranışın çıkış 

noktası bir yandan onun bireysel beklentileri, ihtiyaçları, güdüleri, kişiliği, algılamaları, tutum ve 

inançları ile bağlantılı iken diğer taraftan kişinin üyesi olduğu toplum, kültür, sosyal sınıf ve aile 

gibi sosyo-kültürel faktörlerin etkisinde ortaya çıkar. Ayrıca, işletmelerin pazarlama çabalarının da 

davranışlara etkisi olur (Mucuk, 2007, s.44). 

1.2. Tüketici Davranışı ve Tutum Arasındaki İlişki 

Literatür incelendiğinde tüketim ve satın alma olguları belirli amaca yönelik davranışlar olarak 

tanımlanmaktadır. Satın alma olgusu bir problem çözme girişimi, dolayısıyla bir ihtiyacı karşılama 

güdüsü olmaktan başka bir şey değildir. Tüketiciler çeşitli sebeplerle içsel dürtülerinin fizyolojik 

veya psikolojik gerginliğini azaltmak veya ortadan kaldırılmak için ihtiyaç duyulan şeyleri, satın 

alma yoluyla karşılamaya çalışmaktadır (Kılıç ve Göksel, 2004, s.46). 

Tutumların, tüketici davranışını şekillendirmede önemli bir rolü olduğu düşünüldüğünden, tüketici 

tutumlarını şekillendirmek ve değiştirmek için şirketler tarafından indirimli satışlar ve reklamları 

gibi ürün tanıtımlarıyla pek çok pazarlama çalışması uygulanmaktadır. Tutumun tüketici 

davranışındaki bu önemli rolün daha iyi anlaşılabilmesi için, tutumların özelliklerinin, işlevlerinin, 

bileşenlerinin, nasıl ölçüldüğünün ve nasıl değiştirildiğinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir (Elden 

vd., 2005, s.237) 

Tutumların bireylere etki eden yararlı olma, değer ifade etme, ego/benlik koruma ve bilgi sağlama 

olmak üzere dört temel işlevi şunlardır. Sosyal öğrenme teorisine göre insanlar sonuçlarında 

mükâfat ve yarar olana yönlenirken, ceza olandan kaçınırlar. Bu açıdan ürün geçmişte bireye bir 

yarar getirmiş ise bireyin o ürüne karşı olumlu bir tutum sergileyecektir.  Bireyler genellikle kendi 

kimlikleriyle uyumlu ve benzer değerler paylaşan olan ürünleri satın alma eğilimi gösterirler. İnsan 

benlik saygılarını yükselten, egolarını tatmin eden ve eksiklerini gizleyen ürünlere daha kolay satın 

aldıkları görülmektedir. Tüketiciler ilgi duydukları ve ihtiyaçları olan bilgileri edinmeyi arzu ederler 

ve bu onların satın alma kararlarını etkiler (İnceoğlu, 1993, s.33). 

Her tutum değiştirme çabası tutum değişikliğiyle sonuçlanmayabilmekle birlikte tutumlar, öğrenme 

yoluyla kazanıldığından dolayı değiştirilebilmeleri de mümkündür. Tutumların değişme durumlarını 

kolaylaştıran etkenler ise, tüketicinin var olan tutumun çok güçlü olmaması, tüketicinin tutumla 

ilgili yeterli bilgisinin bulunmaması, tüketicinin ilgilenim düzeyinin düşük olması, tutumları 

arasında uyum bulunmaması gibi durumlardır (Odabaşı ve Barış, 2011, s.172). 

1.3. Tüketicilerin Satın Alma Kararı ve Süreci 

Tüketicilerin satın alma ve tüketim davranışını anlamak ve nasıl düşündüklerinin ve karar 

verdiklerini öğrenmek, pazarlamacılar için önemli bir sorundur. Tüketici davranışı, en geniş 

anlamıyla, satın alma kararlarının nasıl verildiğini ve ürünlerin veya hizmetlerin nasıl tüketildiği 

veya yaşandığını anlamakla ilgilidir. Tüketiciler aktif karar vericilerdir. Ne zaman satın 

alınacaklarına, genellikle gelirlerine veya bütçelerine göre karar verirler. Bütçeleri ve bir dizi diğer 

faktörler ilgili tercihlerini değiştirebilirler (Kahle ve  Close; 2011; Minton, 2013; Schöfer, 2001; 
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Top Consumer Behavior Theories, 2018). Bazı satın alma kararları, gruplar (aile, hane veya işyeri 

gibi) tarafından yapılırken diğerleri de bireyler tarafından yapılır. Bir satın alma kararı, hane halkı 

gibi küçük bir grup tarafından yapıldığında, grubun farklı üyeleri karar sürecinin farklı 

aşamalarında yer alabilir ve farklı roller üstlenebilir. Örneğin, bir kişi satın alma kategorisini 

önerebilir, diğeri ürünle ilgili bilgileri arayabilirken, diğeri fiziksel olarak mağazaya gidebilir, ürünü 

satın alabilir ve eve taşıyabilir. Karar rollerinin türleri bakımından bir ailede, yetişkin kadın tüm 

hane halkı adına marka seçimlerini yaparken, onun için çocuklar önemli bir etken olabilmektedir. 

Geleneksel olarak bir ürünü satın alma aşamasında beş tür rol vardır. Bunlar (Rossiter,1985); 

Başlatıcı; değerlendirilmek üzere bir marka (veya ürün) teklif eden kişi (karşılığında bir şey); 

Etkileyici; belirli bir markayı öneren biri; 

Karar verici; nihai satın alma kararını veren kişi; 

Alıcı; sipariş eden veya fiziksel olarak satın alan kişi; 

Kullanıcı; ürünü kullanan veya tüketen kişidir.  

Tüketici satın alma süreci, çoğunlukla bir ihtiyacın ortaya çıkması ile başlar. Yani tüketicinin 

algıladığı mevcut durum ile arzu edilen durum arasında fark satın alma sürecini başlatır. İkinci 

aşamada, ihtiyaç konusu unsurla ilgili ürün ve marka alternatiflerinin belirlenmesidir. Bu aşamada 

ihtiyacın baskısı ne kadar çok şiddetliyse ve tüketicinin bu ihtiyacı için yeterli zamanı ve parası 

varsa alternatifler belirlenmeye başlanır. Üçüncü ve satın alma karar sürecinin en zor aşaması 

alternatiflerin değerlendirilmesidir. Bu aşamada piyasadaki onlarca farklı marka, çeşit ve dikkat 

çekici reklamların olması alternatiflerin değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Dördüncü aşamada 

tüketici seçenekleri değerlendirip kendine göre uygun gördüğü üründen farklı bir ürün de satın 

alabilmektedir. Son aşamada karar sürecinin son aşaması satın alma sonrası davranışlardır. Tüketici, 

bir ürünü satın aldıktan sonra ya tatmin olacak ya da tatmin olmayacaktır. Tüketicilerin tatmini veya 

tatminsizliği, satın alımdan önce belirledikleriyle mevcut olan özelliklerin karşılaştırılması sonucu 

belirginleşir (Erciş vd., 2008, s.49; Koç, 2012, s.329-335). 

Satın alma davranışlarının ve tüketim alışkanlıklarının altında yatan nedenleri açıklamak oldukça 

güç ve karmaşıktır. Bu davranışlar bir taraftan tüketicinin bireysel olarak ihtiyaç, güdü, kişilik, 

algılama, tutum ve inançlar gibi psikolojik faktörlerden; diğer taraftan yaş, cinsiyet, medeni hali, 

gelir, eğitim ve meslek gibi kişisel faktörlerden; öte taraftan ise kişinin üyesi olduğu aile, toplum, 

kültür, sosyal sınıf ve meslek gibi sosyo-kültürel faktörlerden etkilenmektedir (Deniz, 2011, s.246, 

252). 

2. YÖNTEM VE METODOLOJİ 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırma, satın alma davranışı bakımından 

üniversite öğrencilerinin alışverişlerinde tüketici davranışlarının saptanması amacıyla yapılmıştır. 

Bu kapsamda Konya ili Beyşehir ilçesinde öğrenim gören işletme bölümü öğrencilerine anket 

çalışması uygulanmıştır.   

2.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için gerekli veriler, 

tesadüfi olarak seçilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilerle yüz yüze anket 

uygulanmasıyla toplanmıştır. Anket,  kişisel bilgi formu, tüketici davranışı anketi olmak üzere iki 

soru formundan oluşmaktadır. Ankette, 6’sı sosyo-demografik, 26’sı Tüketici davranışı anket 
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sorusu olmak üzere toplam 32 soru bulunmaktadır. Araştırmaya katılan 150 işletme bölümü 

öğrencisine 32 sorudan oluşan anket formu yöneltilmiştir. Verilen cevaplar SPSS paket 

programında analiz edilmiştir. Tüketici Davranışı anketi Akgün ve Sezgin (2008) tarafından 

Konya’da yapılan bir doktora tez çalışmasında uygulanılan anket izin alınarak kullanılmıştır.  

2.3. Araştırma Verilerinin Değerlendirmesi 

Araştırmaya katılanların sosyo-demografik özeliklerine ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Araştırma Grubunun Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Sosyo-Demografik Özellikleri Sayı (n) Yüzde (%) 

  Cinsiyet 
           Kadın 113 62,8 
           Erkek  67 37,2 
  Yaş Grupları 
           20 yaş ve altı 9 5,0 
           21-30 arası 171 95,0 
  Aylık gelir durumu 
           500 TL den az 40 22,2 
           501-1000 TL arası 108 60,0 
           1001 TL ve üzeri 32          17,8 
 Toplam 150         100,0 

 

Araştırma katılanların sosyo-demografik değişkenleri incelendiğinde; katılımcıların %62,8’inin 

kadın; %95’inin 20-30 yaş aralığında; %60’ının aylık gelirinin 501-1000 TL arası olduğu 

saptanmıştır. 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Katılımcıların Alışveriş Alışkanlıklarına İlişkin Sorularına Verdikleri Cevaplara Göre 

Dağılımı 

Alışveriş Alışkanlığına İlişkin Anket Soruları (1)    n yüzde 

(%) 

1. Alışveriş merkezlerine ne kadar sıklıkla gidersiniz? 

İhtiyaç Oldukça 62 34,4 

Ayda Bir 37 20,6 

Haftada 2-3 defa 29 16,1 

Haftada Bir 28 15,6 

15 Günde bir 18 10 

Her Gün 6 3,3 

Alışveriş merkezlerinde ortalama ne kadar süre geçirirsiniz? 
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1-3 104 57,8 

4-6 48 26,7 

1 saatten az 20 11,1 

7 saat ve üstü 8 4,4 

Alışveriş merkezlerine genelde hangi günlerde gidersiniz? 

Belirli bir gün yok 109 60,6 

Hafta sonu-cumartesi 43 23,9 

Hafta sonu-pazar 21 11,7 

Hafta içi 7 3,9 

Alışveriş merkezlerinde yaptığınız alışverişlerde en çok kullandığınız ödeme şekli nedir? 

Nakit 92 51,1 

Kredi Kartı 88 48,9 

Alışveriş merkezlerindeki aylık ortalama harcama tutarınız nedir?   

101-300 TL arası 92 51,1 

100 TL'den az 47 26,1 

301-500 TL arası 24 13,3 

501-1000 TL arası 17 9,4 

Alışveriş merkezlerine gitmenizdeki en önemli etken nedir? 

Alışveriş 123 68,3 

Gezinti 55 30,6 

Arkadaşlar ile buluşma 2 1,1 

Toplam 180    100,0 

 

Katılımcıların alışveriş alışkanlıklarına ilişkin çoktan seçmeli sorulara verdikleri cevaplar 

incelendiğinde; öğrencilerin %34,4'ünün AVM'lere ihtiyaç halinde gittikleri; %57,8’inin alışveriş 

merkezinde 1-3 saat bir zaman geçirdikleri; %60,6’sının alışveriş için belirledikleri bir günün 

olmadığı; %51,1’inin alışverişi nakit ödemeyle yaptıkları; %51,1’inin alışveriş merkezlerinde aylık 

100-300 TL arasında bir harcama yaptıkları; %68,3’ünün AVM’lere alışveriş için gittikleri 

saptanmıştır.  

Tablo 2: Katılımcıların Alışveriş Alışkanlıklarına İlişkin Sorularına Verdikleri Cevaplara Göre 

Dağılımı (Devamı) 

Alışveriş Alışkanlığına İlişkin Anket Soruları (2)    n yüzde 

(%) 

1. Gideceğiniz alışveriş merkezini tercih etmedeki en önemli nedeniniz? 

Ürün çeşitliliği 47 26,3 

Alışveriş ortamının rahatlığı 36 19,8 

Kampanya ve promosyonlar 28 15,7 

Yakınlık 25 13,9 

Ekonomiklik 21 11,9 

Tanınmışlık 13 7,4 

Reklam 5 2,6 

Otoparkının olması 3 1,5 

Müşteri servis imkanı 2 0,9 

Toplam 180 100 
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Katılımcıların AVM’lere gitme tercihlerine ilişkin çoktan seçmeli soruya verdikleri cevaplar 

incelendiğinde; öğrencilerin %26,3’ü ürün çeşitliliğine, %19,8’i AVM ortamının rahatlığına, 

%15,7’si kampanya ve promosyonlara, %13,9’u fiziksel yakınlık (mesafe) durumuna daha çok 

dikkate ettiklerini belirtmişlerdir. 

Tablo 3: Katılımcıların Satın Alma Kararları Açısından Tüketici Davranışlarına ve Alışveriş 

Alışkanlıklarına İlişkin Sorularına Verdikleri Cevaplara Göre Dağılımı 

MADDELER N 
Min.

-Max 
Ort. 

Std. 

Sapma 

Alışverişlerimde, ürünlerin fiyatları satın alma kararlarımı etkiler 
18

0 
1-5 4,111 

0,9268

7 

Alışverişlerimde uygulanan promosyonlar (indirim kuponları, vb.) 

tercihlerimde etkilidir 

18

0 

1-5 
4,100 

1,0033

5 

Alışverişlerimde, ürün kalitesi satın alma kararlarımı etkiler 
18

0 

1-5 
4,017 

1,0382

4 

Alışverişlerimde alışveriş mekanının temizliği satın alma kararımda 

etkilidir? 

18

0 

1-5 
3,939 

0,9754

8 

Alışverişlerimde, personelin davranışları satın alma kararlarımı 

etkiler 

18

0 

1-5 
3,939 

1,0684

1 

Alışverişlerimde işletmenin tanınmışlığı ve imajı tercihlerimde 

etkilidir 

18

0 

1-5 
3,894 

1,0649

2 

Alışverişlerimde promosyonlar ve kampanyalar satın alma 

kararlarımda etkin bir rol oynar 

18

0 

1-5 
3,889 

0,9796

2 

Alışverişlerimden sonra kasada verilen hizmetin yeterliliği ve kasa 

sayısı (çok sıra beklememek) tercihimde etkilidir 

18

0 

1-5 
3,828 

1,1178

1 

Alışverişlerimde yapılan ürün tanıtımları satın alma kararlarımı 

etkiler 

18

0 

1-5 
3,667 0,9972 

Alışverişlerimde marka, satın alma kararlarımı etkiler 
18

0 

1-5 
3,667 

1,0831

4 

Alışverişlerimde vitrin dizaynı satın alma kararlarımda etkilidir 
18

0 

1-5 
3,500 

1,1161

6 

Alışverişlerimde ışıklandırma ve iç dekarasyonu satın alma 

kararlarımı etkiler 

18

0 

1-5 
3,372 

1,1037

3 

Alışverişlerimde ürünlerin raf düzeni satın alma kararımda etkilidir 
18

0 

1-5 
3,339 

1,0839

8 

Alışverişlerime Çıkmadan Önce Kampanyalar Hakkında Bilgi 

Edinirim 

18

0 

1-5 
3,244 

1,1267

3 

Alışverişlerimde Çalınan müzikler satın alma kararlarımda etkili 

olur 

18

0 

1-5 
3,189 

1,2226

4 
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Alışverişlerimde üst raftaki ürünler daha çok dikkatimi çeker 
18

0 

1-5 
2,861 1,1616 

Alışverişe Çıkmadan Önce Alacaklarımın Listesini Hazırlarım 
18

0 

1-5 
2,806 

1,3036

1 

Alışverişlerimde yanlızca listemde olan ürünlerin yer aldığı 

bölümlere bakarım 

18

0 

1-5 
2,622 

1,2513

9 

Alışverişlerim İçin Hazırladığım Listenin Dışına Çıkmam 
18

0 

1-5 
2,294 

1,0554

3 

 

Katılımcı öğrencilerin satın alma kararlarında etkili olan tüketici davranışlarına yönelik sorulara 

verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde; öğrencilerin alışverişlerinde ürün fiyatlarının uygunluğu, 

ürün kalitesi, AVM’nin temizliği ve popülerliği, çalışanların davranışları, sıra beklememek açısında 

kasa sayısı gibi faktörlere önem verdikleri ve alışveriş öncesi hazırladıkları listelerin dışına 

çıktıkları saptanmıştır.  

Tablo 4: Katılımcıların Cinsiyet Değişkenlere Göre Tüketici Davranışlarının Dağılımı (Ki-kare 

testi) 

Tüketici Davranışı Soruları bay bayan toplam ki-kare  p 

Alışveriş 

merkezlerinde 

ortalama ne kadar süre 

geçirirsiniz? 

1 saatten az 8 12 20 

17,063 0,001 
1-3 50 54 104 

4-6 9 39 48 

7 saat ve üstü 0 8 8 

Alışverişe çıkmadan 

önce alacaklarımın 

listesini hazırlarım. 

Tamamen 

Katılmıyorum 
14 22 36 

15,837 0,003 

Katılmıyorum 19 29 48 

Kararsızım 17 11 28 

Katılıyorum 9 42 51 

Tamamen 

Katılıyorum 
8 9 17 

Cinsiyet değişkeni açısından öğrencilerin alışveriş alışkanlıkları incelendiğinde; Kız öğrencilerin 

erkeklere göre alışveriş merkezlerinde daha uzun zaman geçirdikleri, alışveriş öncesi alınacaklar 

listesi hazırladıkları saptanmıştır. 

Tablo 5: Katılımcıların Aylık Gelir Değişkenlere Göre Tüketici Davranışlarının Dağılımı (Ki-kare 

testi) 

Tüketici Davranışı Soruları 

499 

TL 

den 

az 

500-

999 

TL 

1000 

TL ve 

üzeri 
toplam ki-kare  p 

Alışveriş 

merkezlerindeki 

aylık ortalama 

harcama tutarınız 

100 TL'den az 20 25 2 47 

54, 0,001 
101-300 TL 15 68 9 92 

301-500 TL 4 7 13 24 

501-1000 TL 1 8 8 17 
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nedir? 

Alışverişlerimde 

yalnızca listemde 

olan ürünlerin yer 

aldığı bölümlere 

bakarım. 

Tamamen 

Katılmıyorum 
8 18 11 37 

15,815 0,045 

Katılmıyorum 15 41 5 61 

Kararsızım 6 20 4 30 

Katılıyorum 5 21 11 37 

Tamamen 

Katılıyorum 
6 8 1 15 

Alışverişlerimde 

yapılan ürün 

tanıtımları satın alma 

kararlarımı etkiler. 

Tamamen 

Katılmıyorum 
6 1 0 7 

22,590 0,004 

Katılmıyorum 6 10 2 18 

Kararsızım 6 22 5 33 

Katılıyorum 18 58 16 92 

Tamamen 

Katılıyorum 
4 17 9 30 

Alışverişlerimde, 

personelin 

davranışları satın 

alma kararlarımı 

etkiler. 

Tamamen 

Katılmıyorum 
3 3 4 10 

16,973 0,030 

Katılmıyorum 5 3 0 8 

Kararsızım 5 13 6 24 

Katılıyorum 12 55 12 79 

Tamamen 

Katılıyorum 
15 34 10 59 

Alışverişlerimde, 

ürünlerin fiyatları 

satın alma 

kararlarımı etkiler. 

Tamamen 

Katılmıyorum 
4 0 0 4 

19,812 0,011 

Katılmıyorum 4 4 1 9 

Kararsızım 3 11 3 17 

Katılıyorum 15 49 19 83 

Tamamen 

Katılıyorum 
14 44 9 67 

Alışverişlerimde 

ışıklandırma ve iç 

dekarasyonu satın 

alma kararlarımı 

etkiler. 

Tamamen 

Katılmıyorum 
8 5 2 15 

19,261 0,014 

Katılmıyorum 3 12 5 20 

Kararsızım 15 32 4 51 

Katılıyorum 9 44 18 71 

Tamamen 

Katılıyorum 
5 15 3 23 

Alışverişlerimde, 

ürün kalitesi satın 

alma kararlarımı 

etkiler. 

Tamamen 

Katılmıyorum 
6 1 1 8 

15,980 0,043 

Katılmıyorum 2 6 2 10 

Kararsızım 4 11 2 17 

Katılıyorum 15 48 18 81 

Tamamen 

Katılıyorum 
13 42 9 64 
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Aylık gelir düzeyi değişkeni açısından öğrencilerin alışveriş alışkanlıkları incelendiğinde; aylık 

geliri 1000 TL ve üzerinde olanların aylık geliri daha az olanlara göre daha çok alışveriş listesindeki 

ürünlerin yer aldığı raflara baktıkları; aylık geliri 500 TL ve üzerinde olanların 500 TL ve altında 

olanlara göre satın alma kararlarında ürün tanıtımlarını ve iç dekarasyon ve ışıklandırmayı daha 

fazla dikkate ettikleri saptanmıştır. 

 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Üniversitede işletme bölümünde okuyan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada elde 

edilen sonuçlar aşağıda sırasıyla verilmiştir. 

Araştırma katılanların sosyo-demografik değişkenleri incelendiğinde; katılımcıların %62,8’inin 

kadın; %95’inin 20-30 yaş aralığında; %60’ının aylık gelirinin 501-1000 TL arası olduğu 

saptanmıştır. 

Katılımcıların alışveriş alışkanlıklarına ilişkin çoktan seçmeli sorulara verdikleri cevaplar 

incelendiğinde; öğrencilerin %34,4'ünün AVM'lere ihtiyaç halinde gittikleri; %57,8’inin alışveriş 

merkezinde 1-3 saat bir zaman geçirdikleri; %60,6’sının alışveriş için belirledikleri bir günün 

olmadığı; %51,1’inin alışverişi nakit ödemeyle yaptıkları; %51,1’inin alışveriş merkezlerinde aylık 

100-300 TL arasında bir harcama yaptıkları; %68,3’ünün AVM’lere alışveriş için gittikleri 

saptanmıştır.  

Katılımcıların AVM’lere gitme tercihlerine ilişkin çoktan seçmeli soruya verdikleri cevaplar 

incelendiğinde; öğrencilerin %26,3’ü ürün çeşitliliğine, %19,8’i AVM ortamının rahatlığına, 

%15,7’si kampanya ve promosyonlara, %13,9’u fiziksel yakınlık (mesafe) durumuna daha çok 

dikkate ettiklerini belirtmişlerdir. 

Katılımcı öğrencilerin satın alma kararlarında etkili olan tüketici davranışlarına yönelik sorulara 

verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde; öğrencilerin alışverişlerinde ürün fiyatlarının uygunluğu, 

ürün kalitesi, AVM’nin temizliği ve popülerliği, çalışanların davranışları, sıra beklememek açısında 

kasa sayısı gibi faktörlere önem verdikleri ve alışveriş öncesi hazırladıkları listelerin dışına 

çıktıkları saptanmıştır.  

Kız öğrencilerin erkeklere göre alışveriş merkezlerinde daha uzun zaman geçirdikleri, alışveriş 

öncesi alınacaklar listesi hazırladıkları saptanmıştır. 

Aylık gelir düzeyi değişkeni açısından öğrencilerin alışveriş alışkanlıkları incelendiğinde; aylık 

geliri 1000 TL ve üzerinde olanların aylık geliri daha az olanlara göre daha çok alışveriş listesindeki 

ürünlerin yer aldığı raflara baktıkları; aylık geliri 500 TL ve üzerinde olanların 500 TL ve altında 

olanlara göre satın alma kararlarında ürün tanıtımlarını ve iç dekarasyon ve ışıklandırmayı daha 

fazla dikkate ettikleri saptanmıştır. 

Alışveriş merkezlerinin alım satım dışında birçok fiziksel, sosyal ve kültürel unsuru elinde 

bulunduran birer sosyal merkezler haline gelmeleri, onların ürün ve hizmet pazarı piyasasında 

önemli bir yer edinmelerini sağlamıştır. Günümüzde sayıları giderek artan AVM’lerin pazarda 

rakipleriyle rekabet edebilmeleri (özellikle son yıllarda sanal pazarlar) için mevcut müşterilerini 

elde tutmaları ve yani müşteri kitlelerini de (özellikle geleceğin müşterileri öğrencileri) kendilerine 

çekebilmeleri onların ayakta kalabilmeleri için son derece önemlidir.  Araştırma sonuçlarına göre 

AVM’lerin gençlerin daha fazla vakit geçirebilmeleri açısından ürün kalitesine, fiyatlarına, 

çeşitliliğine, kampanyalarına ve mekân rahatlığa önem vermeleri,  AVM ortak alanlarında ve satış 

yerlerindeki mekan temizliğine, çalışan davranışlarına, yeterli sayıda kasa bulunmasına, ürün 

tanıtımlarına ve iç dekorasyon ve ışıklandırmaya daha fazla dikkat etmeleri ve önem göstermelerine 

müşteri memnuniyetini dolayısıyla satışlarını artıracaktır.  
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İRAN’DA SEÇİLMİŞ BANKALARIN ETKİNLİK ANALİZİ: 2013-

2016 DOĞU AZERBAYCAN ÖRNEĞİ 
Saeid HAJIHASSANIASL 

Nasser NASIRI 

ÖZET 

Firma faaliyetlerinin iyileşmesindeki en önemli ilke, performans ölçümüdür. Parasal ve finansal 

kurumlar ve özellikle ticari ve uzman bankaların, ülkelerin ekonomik ve toplumsal gelişmelerindeki 

doğrudan etkilerinden dolayı çok önemli olup ve bu yüzden bu kurumların performans analizi de 

çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada İran’ın Doğu Azerbaycan ilindeki sekiz ticari ve 

uzman bankanın verilerine bakarak 4 yıl boyunca (2013-2016) Veri Zarflama Analizi yöntemi 

kullanarak bu bankaların performans etkinliklerine bakılmıştır. Ele alınan bankaların performans 

etkinlik hesaplamalarının sonuçlarına göre, incelenen bütün yıllarda, ölçek etkinsizliği, teknik 

etkinsizlikten daha büyük olup ve hemen hemen bütün yıllarda ortalama yönetimsel etkinlik 

ortalama ölçek etkinlikten daha büyük olmuştur. Bu nedenle incelenen bankaların optimum ölçekte 

faaliyet yapmama problemi, yönetimsel etkinsizlikten daha şiddetlidir sonucu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Performans Etkinliği, Üretim Faktörleri, Veri Zarflama Analizi, Ticari ve 

Uzmana Bankalar. 

I. GİRİŞ 

Bankalar ve finansal kurumlar her ülkenin önemli sektörlerinden biri sayılmaktadırlar. Bu kurumlar, 

alımlar ve ödemeleri organize ederek, ticari değiş tokuşları kolaylaştırıp ve böylece piyasaların 

gelişimi ve ekonomik büyümeye neden olurlar. Bu sebeple, bankaların farklı yönlerden etkinlik 

analizi ve bu kurumların verimlilik artışı konusu, en önemli konulardan biridir. 

Günümüzde, banka müdürlükleri geçmiş ve gelecek iktisadi koşulları dikkate alarak, banka 

hizmetlerinin iyileştirme ve düzeltme, pazarlama, verilen hizmetlerde yenilikçi olma, diğer mali ve 

finansal kurumlarla rekabet etme ve şubelerdeki etkinlik ve verimliliği arttırma zorundadırlar. Bu 

konuda izlenebilen yollardan biri, etkin bir bankalar şubesi ağı oluşturmak için, bankaların farklı 

yönlerindeki performans tanımı ve incelenmeleridir. 

Ülkelerin bankacılık sistemi, yasalaştırma, finansal yenilikler, otomasyon ve özel bankaların ortaya 

çıkması gibi göz alıcı değişmeleri denese bile, performans denetleme sisteminin yokluğu, düşük 

verimlilik ve etkinlik oranları gibi nedenlerden dolayı bu sistem içinde faaliyet gösteren mali 

kurumlar daha düşük üretkenlik sergilemektedirler (Namazi ve Salehi, 2010). Buna benzer yönetim 

yöntemlerine direnmenin ilk adımı, etkinsizlikleri dikkate almak ve tanımlama gerekliliği ve 

bilimsel ve uygulamalı yöntemlerle girdiler ve çıktıları dengeye ulaştırma çabasıdır (Aslani ve 

Momeni, 2010). 

Bu çalışmada, İran’ın Doğu Azerbaycan ilindeki seçilmiş ticari ve uzman bankaların etkinlikleri 

incelenerek, bu bankaların mevcut durumu ve etkinliklerinin iyileştirmesi için gerekli koşullar 

ortaya konulacaktır. Bu bağlamda, aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır: 

a. İldeki her bir bankanın etkinlik açısından mevcut durumu nedir? 

b. Bankaların ele alınan yıllar itibariyle, etkinlik eğilimleri nasıl olmuştur? 

c. Etkinliğe ve ya etkinsizliğe ulaşmada, girdi ve ya çıktı değişkenlerinin hangisinin etkisi daha 

önemli ve ön plandadır? 
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Çalışmanın amaçları doğrultusunda, ilk olarak, teorik çerçeve ve literatür taraması ele alınacaktır. 

Sonraki bölümde, çalışmanın yöntemine değindikten sonra, seçilmiş bankaların arasındaki etkinlik 

bulguları sonuçları analiz edilecektir. Son olarak, sonuç ve öneriler kısmına yer verilecektir. 

II. TEORİK ÇERÇEVE 

2.1. Etkinlik 

Etkinlik için farklı tanımlamalar yapılmıştır. Ekonomik anlamda etkinliğin kullanılması, 

kaynakların optimum tahsisini göstermektedir. Ancak uygulama açısından da etkinlik için farklı 

tanımlamalar yapılmıştır. Bu tanımlamaların birine göre, etkinlik belirli bir standarta göre, çıktıların 

girdilerle oranıdır (Borhani, 1998). 

Ekonomik birimlerinin girdilerden çıktılar elde ettiklerinden dolayı, etkinlik skorları, çıktıların 

ağırlıklı toplamının girdilerin ağırlıklı toplamına bölünmesiyle elde edilebilir. Böylece, bu durumda 

farklı ağırlıkları kullanarak, çoklu girdi ve çıktıların rakamları, tek bir sanal girdi ve çıktıya dönüşür 

ve bir şekilde eşdeğer olur (Jahanshahlou ve Alirezaee, 1997). 

Son zamanlardaki etkinlik kriteri tartışmaları ilk olarak Debrew (1951), Koopman (1951) ve 

Farrell(1957) tarafından öne sürülmüştür. Bunların yanında, etkinlik ölçümü için yapılan 

uygulamalı yöntemler genel olarak Farrell’in çalışmalarıyla ilgilidir. Farrell’in bahsettiği ekonomik 

etkinlik, girdilerin fiyatları dikkate alınarak firmaların maksimum karı elde edebilme gücüdür ki 

teknik etkinlik ve tahsis etkinliğin çarpımından elde edilir. Böylece, Farrell’e göre ekonomik 

etkinlik, teknik etkinlik ve tahsis etkinlik bileşenlerinden oluşmaktadır (Nasiri, 2003).  

Teknik etkinlik, bir firmanın belirli girdiler kullanarak, maksimum üretim miktarını gösterir. Buna 

göre, belirli veri girdilerle, daha fazla ürün elde eden firma, daha etkindir. Tahsis etkinliğin anlamı 

ise, firma için minimum maliyet içeren üretim faktörleri bileşimini ele almaktadır. Farrell’in 

etkinlik ölçümünü aşağıdaki basit örnekle açıklayabiliriz: N firmanın iki girdi ile tek çıktıyı 

ürettiklerini varsayarsak, Farrell’in etkinlik sınırını beş örnek firma için aşağıdaki şekille 

gösterebiliriz: 

Şekil 1: Farrll’in İki çıktılı ve tek girdili Etkinlik Sınırı 

 

   Kaynak: Farrell, 1957 
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Şekil 1’de etkinlik sınırı beş firma (A, B, C, D, E ve F) için gösterilmiştir. Burada ölçeğe göre getiri 

sabit varsayılmıştır. Şekilde de görüldüğü gibi, F firması etkin değildir çünkü sınır üstünde olan    

gibi bir birim F biriminden daha az üretim faktörü kullanarak aynı çıktıyı üretmektedir. Bu nedenle 

F firması birinci ve ikinci girdi bileşenlerini azaltarak    firmasına doğru gidebilir (etkinliğini 

arttırabılır). 

F firmasının teknik etkinliği  
   

  
 oranıyla ve bu firmanın etkinsizliği    

   

  
 ve ya 

   

  
 şeklinde 

gösterilebilir. 

Firmanın her bir çıktısının fiyatı hakkında da bilgi elde olursa eş maliyet eğrisi gösteren PP doğrusu 

çizilebilir. Şekilde de görüldüğü gibi B firması eş ürün eğrisiyle eş maliyet eğrisinin  birbirine teğet 

oldukları noktada üretim yapacak ve bu nedenle en düşük maliyetle aynı miktarda üretim yapan tek 

firmadır. 

F firmasının tahsis etkinliğinin sağlanması için de,    noktası yerine B noktasına yaklaşması 

gerekmektedir. F firmasının tahsis etkinliği  
    

   
 oranı olarak tanımlanmaktadır. Böylece tahsis 

etkinlik ve teknik etkinliğin çarpımıyla ekonomik etkinlik elde edilir. Bu nedenle F firmasının 

ekonomik etkinliği  
    

  
 şeklinde tanımlanır. 

Daha sonra Charnes, Kooper ve Rhodes (1978), Farrell’in önerdiği yaklaşımları geliştirerek, 

doğrusal programlama yöntemiyle, çoklu girdili ve çıktılı örneklerinin etkinliklerini hesaplamak 

için bir model öne sürmüşlerdir. Nitekim, etkinliğin tanımına göre belirlenmesi, onun standart ve 

gerekli olan bir sınırla tanımlanma ve mukayesesine bağlıdır. Bu standart sınırın temeli farklı 

yöntemlerle belirlenir. Banka şubelerinin etkinliğini belirlemede kullanılan en önemli sınır 

belirleme yöntemleri: oran analizi ve sınır analizi yaklaşımlarıdır (Nasiri ve Haghighat, 2003). 

2.1.1. Etkinlik Ölçme Yöntemleri 

2.1.1.1 Oran Analizi Yöntemi 

Bu yöntem, kurumların finansal hesapları ve muhasebe kullanımıyla yapılan en eski yöntemlerden 

biridir. Yöntemde, bazı spesifik oranlar (ROA ve ROI gibi) ele alınarak, şubelerinin performans 

ölçümüne başvurulur. Finansal oranlar bir bankanın ve ya şubesinin mali bütünlüğünü yönetimsel 

etkinlik açısından açıklayabilirler. Genel olarak oran analizi, normatif ve pozitif olmak üzere iki 

şekilde yapılabilmektedir (Witington, 1988). 

Tipik (Normatif) şekilde, bir kurumun finansal oranlarını standartlaşmış sanayi oranlarıyla 

karşılaştırarak, kurumun performansı hakkında genel bilgi elde edilebilir. Süreç analizi yöntemi 

olarak ta bilinen diğer yöntemde, şubenin uzun dönem incelenmesine başvurulur ve böylece 

kurumun risk ve ya batmasıyla ilgili öngörülerde bulunma imkânı elde edilir (Alshomari ve 

Samimi, 1998).  

Oran analizi yöntemlerinin, etkinlik ve performans ölçümüyle ilgili bazı başarılar elde etmelerine 

rağmen, bu yöntemlerdeki en büyük problem, bir takım basit oranlar hesaplayarak bir bankanın 

performansının farklı yönleriyle ilgili, tam bilgiyi elde edememeleridir (Sherman ve Gold, 1985). 

Ayrıca bu yöntemler, çoklu girdi ve çıktı hesaplamalarında da bazı yetersizliklerle karşı karşıya 

kalmaktadırlar (Alshomari ve Salimi, 1998). 

2.1.1.2. Sınır Analizi Yöntemi 
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Ekonomik birimlerinin etkinlik hesaplamasında en tanınmış ve en çok kullanılan yöntem, sınır 

analizi yöntemidir. Bu yöntemde, bir etkinlik sınırı (Tesadüfi üretim fonksiyonu, Ayni üretim 

fonksiyonu) tahmini ve ya hesaplamasıyla, en iyi performans olarak bir sınır belirlenmeye çalışılır. 

Daha sonra, incelenen birimlerin konumları belirlenerek, etkin ve etkin olmayan birimler belli olur. 

Sınırın üzerinde olan birimler, etkin birimler ve altında olanlar ise etkin olmayan birimler olarak 

tanımlanır. Etkinlik sınırını belirlemek için parametrik ve parametrik olmayan yaklaşımlar olmak 

üzere iki yaklaşım var. 

A. Parametrik Yaklaşım 

Parametrik yaklaşımlarda, üretim (maliyet) fonksiyonu tanımlamanın yanı sıra, bu fonksiyonlar 

tahmin edilmektedir. Bu yaklaşımlarda, etkinliği ölçmek için girdilerin elde ettiği varsayılan 

maksimum üretim tahmin edilir ve sonra firmanın reel üretimi ele alınarak, reel üretimi tahmin 

edilen üretime bölerek, elde edilen miktar, etkinliği gösterir. Bu yaklaşımın en büyük problemi, 

farklı fonksiyonlar olması ve etkinsizlik kısmında farklı varsayımların dikkate alınmasıdır. Bu farklı 

varsayımlar ele alındığında, farklı sonuçlar ortaya çıkıp ekonomik birimlerin uygulamalı 

karşılaştırması zor olur. Diğer taraftan her bir üretim ve ya maliyet fonksiyonu tahmininde birden 

fazla çıktıyı kullanmak mümkün değil ve bu nedenle her bir çıktı için, ayrı bir model tahmin 

edilmesi gerekmektedir (Bidgoli ve KashaniPour, 2004). 

B. Parametrik Olmayan Yaklaşım 

Bu yaklaşım, üretim (maliyet) fonksiyonlarıyla ilgili herhangi ön varsayım olmadığından, 

parametrik olmayan yöntemler olarak tanınmışlardır. Temel olarak, bu yöntemler, istatistiksel 

yöntemler değiller ve fonksiyonlardaki hata dağılımı ihtimali için herhangi varsayım 

içermemektedir. Bu yöntemlerde firmanın etkinliği nispi olarak, incelenen firmaların mevcut en iyi 

performansıyla ölçülür ve gözlemlenen en iyi fiili performans, diğer firmaların etkinliği için bir 

karşılaştırma kriteri olarak ele alınmaktadır.  

Etkinliği ölçme yöntemleri arasında, matematiksel programlama yöntemi daha fazla işlevselliği 

için, diğer yöntemlere göre daha sık kullanılmaktadır. Charnes, Kooper ve Rodez’in (1978) 

geliştirdikleri Veri Zarflama Analizi (VZA) doğrusal programlama tekniğini kullanarak ilk defa 

Farrell tarafından öne sürülen görüşlere dayanmaktadır. Tanımlanan bu model, ölçeğe göre sabit 

getiri varsayımı altında tasarlanan CCR modeli olarak adlandırılmıştır. Daha sonra 1984 yılında 

Banker, Charnes ve Kooper CCR modelini biraz değiştirerek, BBC modeli olarak, ölçeğe göre 

değişken getiri durumuna göre geliştirdiler. Çoklu girdili ve çıktılı sistemi temelinde geliştirilen bu 

yöntem, doğrusal programlamayı kullanarak bazı optimizasyonlara dayanmaktadır. Bu yöntemde 

sınır eğrisi, doğrusal denklemlerin çözümlemesiyle belirlenen grup noktalardan oluşur ve bu sınırın 

üzerinde olan birimler etkin ve altında olanlar ise etkinsiz birimler olarak nitelenir.  

İlk aşamada, veri zarflama analizi yöntemi nispi etkinliği ölçmek için aşağıdaki modeli öne 

sürmektedir: 

vu,max   ),( ir xvqu         

ksıt  1 jr xvqu     jj ,...,2,1  

   0, vu  

Burada, u ve v sırasıyla çıktılar ve girdilere verilen ağırlıklar ve x ve q sırasıyla girdiler ve çıktılar 

olup ve j, i ve r de sırasıyla girdiler, çıktılar ve firmaların sayısıdır (Emami Meybodi, 2000). Veri 

zarflama analizi yönteminde, çıktılar ve girdilerin oranını, bu oranın, diğer firmaların etkinliğini 

birimden fazla çıkmaması koşuluyla, maksimum yapmaya çalışıyoruz. Yukarıdaki model doğrusal 
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olmayan bir model olduğundan, modelde çözme kolaylığı sağlanması açısından, 1
ixv  

varsayımıyla doğrusal bir modele dönüştürüp en sonunda bazı matematiksel işlemlerle aşağıdaki 

modeli elde edebiliriz: 

 ,min                  (1) 

kısıt   ,0 Qqi  

   ,0  Xxi  

    0  

 

Buradaki  , bir skalar ve   ise, sabitlerin 1I  vektörüdür. Bu zarf şekline dikkat edildiğinde, 

çarpan formundan daha az kısıtlamaların olduğunu görmek mümkündür )1(  IMN  ve bu 

nedenle çözmek için genel olarak tercih edilen formdur. Elde edilen   değeri ise, i’inci firmanın 

etkinlik skorudur. Bu, 1  koşulunu sağlamakla birlikte 1 değeri aldığında, frontier üzerindeki bir 

noktaya işaret etmekte ve dolayısıyla, Farrell’in (1957) tanımına göre, teknik olarak etkin bir firma 

kabul edilir (HAJIHASSANIASL, 2013) 

Bir şubenin ölçek etkinliğini hesaplamak için, hem ölçeğe göre sabit getiri modeli CRC (uzun 

dönem hedefleme) hem de ölçeğe göre değişken getiri VRS (kısa dönem hedefleme) modeli 

kullanılmalı ve son olarak ta CRS modeli etkinliğini, VRS modeli etkinliğine bölerek ele alınan 

birimin ölçek etkinliği hesaplanabilir. VZA yönteminde, etkinsiz birimlerin daha etkin olmaları için 

iki çözüm önerilebilir: 

a. Girdi yönlü çözüm: etkinlik sınırına ulaşana kadar çıktıda azalmaksızın, girdileri azaltmak 

anlamında (yönetimin girdi kontrolü yaklaşımıyla performans ölçümü) 

b. Çıktı yönlü çözüm: Etkinlik sınırına ulaşana kadar girdileri arttırmaksızın çıktıyı arttırmak 

anlamında (yönetimin çıktı kontrolü yaklaşımıyla performans ölçümü) 

Bu yaklaşımların seçimi, yönetimin girdiler ve ya çıktılar üzerindeki kontrol gücüne bağlıdır. 

Örneğin eğer yönetimin çıktılar üzerinde herhangi kontrolü olmazsa ve miktarı önceden belirlenmiş 

olursa, bu durumda yönetimin bakış açısı girdi miktarındaki azaltma olup model girdi yönlü olarak 

çözülür. Bunun tam tersi de çıktı yönlü model için geçerlidir. 

2.2. Verimlilik 

Verimlilik, açık olan sistemlerin çok önemli özelliklerinden biridir. Her sistemin temel amacı 

verimlilik olduğundan, önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bu konuda çoklu tanımlamalar 

yapılmıştır. Bu farklı tanımlamalar, genel olarak verimlilik anlamı konusunda görüş birliğinin 

olmadığına işaret etmektedir. Tanımlamalardan bazıları aşağıdaki şekildedir; 

a. Verimlilik, üretim kabiliyetinden ibarettir (Liter, 1883) 

b. Bir üretim biriminde verimlilik, girdilerin ve çıktıların karşılaştırmasıdır (Caplan ve Kooper. 

1998) 

c. Verimlilik, etkinliğin ve etkenliğin çarpımıdır (Jackson ve Peterson, 1999) 

2.2.1. Verimlilik Ölçme Yöntemleri 

Üretim faktörlerinin toplam verimlilik hesaplaması da parametrik ve parametrik olmayan 

yöntemlerle yapılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, parametrik yöntemde, bir üretim (maliyet ve 

ya kümülatif kar) fonksiyonu kullanılır. Bu yöntem birçok iktisatçı tarafından eleştirilmiştir çünkü 
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bu yöntemde katsayıların tahmini için, toplanabilir varsayımları, uygun fonksiyon seçme 

problemleri ve klasik ekonometri varsayımların ihlali söz konusudur. Ancak parametrik olmayan 

yöntemlerde, sayılan varsayımların ele alınması ve uygun modelin belirtilmesine gerek yoktur ve 

ayrıca daha az verilerle de hesaplamalar yapmak mümkündür. Ayrıca, parametrik yöntemlere 

kıyasla, parametrik olmayan yöntemlerin hızlı ve basit hesaplamalar yapmaları, diğer 

avantajlarındandır (Rezaee vd., 2008) 

Genel olarak, zamanın belli bir noktasında firmaları kıyaslamak için, verimlilik kavramı kullanılır. 

Ancak verimlilik değişmeleri, bir firma ve ya endüstrinin zaman içinde verimlilik konumunun 

değişmesini göstermektedir. Tek girdi ve tek çıktılı sistemin verimlilik ölçümü çok basit olup girdi 

başına çıktıya eşittir. Ancak çoklu girdili ve çıktılı sistemlerde, durum biraz karmaşıktır. Bu 

bağlamda, genel olarak verimlilik için, emek verimliliği (emek başına çıktı) ve ya toprak verimliliği 

(dönüm başına çıktı) gibi kısmı verimlilikler kullanılmaktadır. Diğer taraftan, kısmı verimlilik 

kriteri kullanımı kısıtlı olduğundan, yanıltıcı olabilirler. Bu kriterler, genelde büyüme hesaplamaları 

çalışmalarında kullanılmaktadırlar (Jalalı ve SharifAbadi, 2007). 

Toplam faktör verimliliği (TFP) ve çoklu faktör verimliliği (MFP) kriterleri, zaman içinde firmalar 

arası karşılaştırma amaçlarına daha uygundurlar. Çoklu girdili ve çıktılı sistemlerde, toplam faktör 

verimliliği (TFP), toplam çıktının toplam girdiye olan oranı ile tanımlanır. 

2.2.3. Literatür Taraması 

Finansal kuruluşlar için yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde, banka birimleri arasındaki 

etkinlik ve verimlilik ölçümleri konusunda çok çalışma yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmaları 

temel olarak, banka içi ve bankalar arası çalışmalar olarak iki gruba ayırabiliriz. Banka içi 

çalışmalarda, sadece belirli bir bankanın şubeleri arasındaki etkinlik ve verimlilik ölçümü yapılırken 

bankalar arası çalışmalarda, bir bankanın şubelerinin incelenmesi yerine, bankaların toplam 

etkinliği birbirine karşı ölçülmektedir. Bu tür çalışmalar kendi içlerinde, ülke içi ve ülke dışı 

çalışmalar olarak ikiye ayrılırlar. Ülke içi çalışmalarda, bir sınırları içinde olan bankalar analiz 

edilirken, ülke dışı çalışmalarda birkaç ülkenin bankalarının etkinlikleri incelenir. Aşağıda verilen 

tablolarda, son zamanlarda banka etkinlikleriyle ilgili yapılan bazı çalışmalar özetlenmiştir: 

Tablo 1: Banka Etkinlik ile ilgili örnek çalışmalar 

Depren ve 

Depren 
Titko vd. Eken ve Kale Paradi vd. 

Gaganis 

vd. 

Giokas 

 
 

2016 2014 1122 1121 1112 1112 Yıl 
Türkiye Letonya Türkiye Kanada Almanya Almanya Ülke 

2 7 3 5 3 2 Girdi sayısı 

2 6 01 6 2 3 Çıktı sayısı 

* * * * *  CCR model 

  * * * * BCC model 

    *  DEA diğer 

modelleri 

* * * * * * Girdi-yönlü 

   *   Çıktı-yönlü 

 

Tablo 2: Banka Etkinlik ile ilgili örnek çalışmalar (İran’da yapılan çalışmalar) 

ZaraNejad ve 

Yousefi 

Alam Tabriz 

vd. 

Hejazi  

vd. 

Hakimabadi 

vd. 

Saremi ve 

Khoeini 

Haghighat 

ve Nasiri 
 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

346 

 

2010 2009 2008 2006 2004 1113 Yıl 

Maskan 
Bir Devlet 

Bankası 

Toseeye 

Saderat 
Saderat Mellat Keshavarzi 

Bankanın 

İsmi 

3 4 3 3 4 3 Girdi sayısı 

13 4 4 3 3 12 Çıktı sayısı 

* * * * * * CCR model 

* * * *  * BCC model 

 *   *  
DEA diğer 

modelleri 

*   * * * Girdi-yönlü 

  *    Çıktı-yönlü 

 

2.2.4. Veri Toplama ve Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmanın yöntemi, performans analizi temelinde, betimsel bir yöntem olup doğrusal programlama 

kullanarak yapılmıştır. İçerik açısından bu çalışmanın alanı, İran’ın Doğu Azerbaycan ilindeki 

seçilmiş devlet bankalarının farklı etkinlik modellerinin karşılaştırmasıdır. Çalışmaya gerekli olan 

veriler, sekiz ticari ve uzman bankanın (Melli, Mellat, Tejarat, Saderat, Sepah, Refar, Maskan ve 

Keshavarzi) mali tabloları verileri temelinde dört yıl için (2013-2016) adı geçen bankalardan 

istenerek toplanmıştır. Çalışmada, Excel 2010 ve DEA paket programları kullanılmıştır.  

2.2.5. Model Değişkenlerinin Seçimi 

DEA yöntemiyle yapılan banka şubeleri düzeyindeki etkinlik analizi çalışmalarında, girdi ve çıktı 

değişkenleri seçiminde iki önemli etken vardır. Bunlardan ilki, çalışmanın amacıdır. Buna göre 

araştırmacı izlediği amaca göre, ona en uygun değişkenleri almalıdır. Böylece üretim, karlılık ve ya 

piyasa etkinliği incelendiğinde, doğal olarak onunla ilgili değişkenler seçilmeli ve dolayısıyla bu 

şekilde kullanılan yöntem de belirlenir. İkinci etken, istatistiksel sınırlamalar ve örneklem 

büyüklüğü olup, değişken seçiminde araştırmacıyı bazı varsayımların kabul etmesini zorlar 

(Haghighat ve Nasiri, 2004). 

Bu çalışmada, iki ayrı model ele alınacaktır. Birinci modelde, CRS ve çıktı yönlü varsayımlar 

altında, performans etkinliğinin incelenmesi için, benzer çalışmalar da dikkate alınarak, banka 

hizmetleri açısından, Doğu Azerbaycan ilinin ticari ve uzman bankalarının üretim gücü 

incelenecektir. Buna göre, 1- kullanılan teknoloji ve ekipmanlar (ATM sayısı), 2- personel sayısı ve 

3- şube sayısı gibi girdiler ve 1- çeşitli mevduat rakamı ve 2- verilen çeşitli kredilerin miktarı gibi 

çıktı değişkenler seçilmiştir. 

İkinci modelde, piyasa etkinliği ele alınacaktır. Bu etkinlik ışığında, banka potansiyelleri yepyeni 

açıdan tasvir edilir ve ayrıca bankaların kredi ve mevduat piyasasında diğer bankalarla olan rekabet 

başarılarını da gözlemlenir. Buna göre, bu iki etkinlik arasındaki muhtemel ilişki incelenmeye 

çalışılacaktır. Ele alınan bu model, CRS
42

 ve çıktı yönlü varsayımlar altında yapılacaktır. Modelin 

değişkenleri olarak ta, girdi olarak 1- piyasanın gücü ve ya payı (
                        

                          
  2- 

personel sayısı ve çıktı olarak krediler miktarı ele alınacaktır. 

III. Çalışmanın Bulguları 

                                                 
42

 - Şubelerin etkinliği sabit getiri varsayımı altında, her iki girdi-yölü ve çıktı-yönlü hesaplamasında aynı skor 

çıkmaktadır. Ancak ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında farklı sonuçlar çıkmaktadır. Bu nedenle, bu yön 

etkisini ortadan kaldırmak için her iki modelde de ölçeğe göre sabit getiri varsayımı kullanılmıştır. 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

347 

 

İran’ın Doğu Azerbaycan ili seçilmiş bankalarının performans etkinliği hesaplaması sonuçlarına 

göre, ele alınan yıllarda sadece Maskan bankasının üç sene art arda etkin olup ve sadece 2016 

yılında düşük etkinlik elde etmiştir. İncelenen son iki yılda, Mellat ve Saderat bankaları, 100% 

etkinlik elde etmişler ve kendilerini etkinlik sınırına ulaştırabilmişler ve böylece tam performans 

etkinlikle faaliyet göstermişlerdir. 

Tablo 3: Bankaların CRS varsayımı altında Performans Etkinlikleri 

 

2013 2014 2015 2016 

Etkinlik 

Skoru 

Etkinlik 

Durumu 

Etkinlik 

Skoru 

Etkinlik 

Durumu 

Etkinlik 

Skoru 

Etkinlik 

Durumu 

Etkinlik 

Skoru 

Etkinlik 

Durumu 

Maskan 1 Etkin 1 Etkin 1 Etkin 0,843 Etkinsiz 

Mellat 0,696 Etkinsiz 0,669 Etkinsiz 0,911 Etkinsiz 1 Etkin 

Saderat 0,446 Etkinsiz 0,544 Etkinsiz 0,982 Etkinsiz 1 Etkin 

Melli 0,759 Etkinsiz 0,724 Etkinsiz 0,901 Etkinsiz 0,720 Etkinsiz 

Keshavarzi 0,665 Etkinsiz 0,574 Etkinsiz 0,581 Etkinsiz 0,589 Etkinsiz 

Sepah 0,597 Etkinsiz 0,729 Etkinsiz 0,897 Etkinsiz 0,783 Etkinsiz 

Refah 0,436 Etkinsiz 0,404 Etkinsiz 0,447 Etkinsiz 0,712 Etkinsiz 

Tejarat 0,578 Etkinsiz 0,574 Etkinsiz 0,819 Etkinsiz 0,736 Etkinsiz 

Kaynak: Araştırma bulguları 

Sonuçlara göre, 2013-2015 yıllarında, en iyi performans Maskan bankasına ait olup buna karşı 

sayılan yıllardaki en kotü performansı ise Refah bankası sergilemiştir. Son yıllarda da Mellat ve 

Saderat bankalarının etkinliklerinin artmasından dolayı performansları iyileşmiş birinci sıraya 

ulaşmış ve en iyi performansa sahip olmuştur. Aynı yılda %58.9 ile Keshavarzi bankası en düşük 

performansı göstermiştir. 

Bankaların etkinlik skorlarının ortalamaları alındığında, her bankanın etkinliği hakkında yeni 

hususlar ortaya çıkmıştır. Bunlar tablo 4’te gösterilmiştir. Tablonun sonuçlarına göre, ele alınan 

yıllarda, ilin bankalarının yaklaşık %75’i performans etkinliği açısından düşük olup sadece Mellat 

bankası orta seviye ve Maskan bankası iyi seviyede faaliyet göstermişlerdir. 

 

Tablo 4: 4 Yıllık ortalama etkinlik skorlarına göre Bankaların performans etkinlik dağılımları 

Etkinlik 

aralıkları 

Etkinlik 

seviyesi 
Banka 

Banka 

sayısı 

Toplam 

bankalara olan 

yüzde 

%100 Tam etkin - 0  
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%90-%100 Etkin Maskan 1 %12,5 

%80-%90 Orta Etkin Mellat 1 %12,5 

%80’dan az Zayıf Etkin 
Melli-Saderat-Sepah-

Tejarat-Refah- Keshavarzi 
6 %75 

Toplam 8 %100 

Kaynak: Araştırma bulguları 

İncelenen yıllar itibariyle, İran’ın Doğu Azerbaycan ilinin seçilmiş bankalarının performans 

etkinlikleri ortalamasına göre, bankaların etkinliğiyle ilgili istatistiksel parametreleri aşağıdaki 

şekilde açıklayabiliriz: 

Tablo 5: Bankaların Etkinlik İstatistikleri 

Bankalar 

İlgili yıllardaki Performans 

Etkinliği Ortalama 

Etkinlik 
Medyan Varyans 

Standart 

Hata 
2013 2014 2015 2016 

Maskan 1 1 1 0,842 0,960 1 0,079 0,006 

Mellat 0,696 0,669 0,911 1 0,819 0,803 0,162 0,026 

Saderat 0,446 0,544 0,982 1 0,743 0,763 0,289 0,084 

Melli 0,759 0,724 0,901 0,720 0,776 0,740 0,085 0,007 

Keshavarzi 0,665 0,574 0,581 0,589 0,602 0,585 0,042 0,002 

Sepah 0,597 0,729 0,897 0,783 0,774 0,801 0,139 0,019 

Refah 0,436 0,404 0,447 0,712 0,499 0,441 0,142 0,020 

Tejarat 0,578 0,574 0,819 0,736 0,676 0,657 0,121 0,015 

Kaynak: Araştırma bulguları 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi dört yıl boyunca, Refah bankası en düşük ortalama etkinliğe sahipken, 

Maskan bankası en yüksek ortalama etkinliği elde etmiştir. Benzer şekilde, Keshavarzi bankasının 

variyans ve standart sapması en düşük çıkmıştır. Başka bir ifade ile bu dört yıl boyunca bu bankanın 

genel (teknik) etkinliğinde, aşırı fark oluşmamış ve bu bankanın en düşük ve en yüksek etkinlik 

rakamlarının farkı sadece %9.1 olmuştur (%66.5 - %57.4 = %9.1). En yüksek variyans ve standart 

sapma da Saderat bankasına aittir ve bu nedenle bankanın performans ve etkinlik skorlarında 

yüksek fark görülmektedir öyle ki bu bankanın en düşük ve en yüksek etkinlik skorlarının farkı 

yaklaşık %45.4 olmuştur (%100 - %44.6 = %45.4). 
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Yıllar itibariyle kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerinin birbirleri ve etkinlik skorlarıyla aralarındaki 

ilişki incelendiğinde, yepyeni sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Pierson ve Spearman 

entegrasyon katsayısı hesaplandığında, değişkenler arasındaki entegrasyon yönü ve ilişki gücünü 

inceleme imkanını elde edebiliriz. Bu hesaplamaların özeti tablo 6 ve 7’de verilmiştir 

Tablo 6’da de görüldüğü gibi, elde edilen Pierson entegrasyon katsayısına göre - ki %95 güven 

seviyesinde hepsi anlamlıdır – 2013 ve 2014 yıllarında ATM sayısı ve mevduat miktarları arasında 

orta bir ilişki görünüpve sonraki yıllarda bu iki değişken arasında güçlü bir ilişki görülmektedir. 

Mevduat ve personel sayısı arasındaki entegrasyon durumu incelendiğinde, bütün yıllarda bu iki 

değişken arasında, güçlü ilişki (entegrasyon) olduğu sonucu görülebilir. Aynı güçlü ilişki mevduat 

ve şube sayısı değişkenleri arasında da ele alınan bütün yıllarda görülmüştür. Bu nedenle, Doğu 

Azerbaycan ilindeki ele alınan bankalar arasında ortalama olarak, mevduat miktarı ve verilen 

krediler çıktı değişkenleri ile personel sayısı ve şube sayısı girdi değişkenler arasında, daha güçlü ve 

anlamlı bir ilişkiden söz etmek mümkündür. 

 

Tablo 6: Yıllar itibarıyla Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Enyegrasyon Sonuçları 

Çıktılar 

 

 

Girdiler 

2013 2014 2015 2016 

Mevdua

t 

Kredile

r 

Mevdua

t 

Kredile

r 

Mevdua

t 

Kredile

r 

Mevdua

t 

Kredile

r 

ATM 

Sayısı 
0,66 0,60 0,57 0,37 0,86 0,67 0,80 0,62 

Persone

l Sayısı 
0,92 0,78 0,92 0,71 0,94 0,82 0,86 0,69 

Şube 

Sayısı 
0,79 0,72 0,87 0,70 0,94 0,75 0,90 0,70 

Kaynak: Araştırma bulguları 

  Tablo 7’deki sonuçlar da, mevduat ve etkinlik skorları arasındaki entegrasyon sadece 2015 

yılında, yüksek ve diğer yıllarda orta seviyede olduğunu göstermektedir. Krediler ve etkinlik 

arasındaki entegrasyon katsayıları, sadece 2013 yılında orta ve diğer yıllarda yüksek seviyede 

olduğunu kanıtlamıştır. İncelenen bütün yıllarda, ATM sayısı ve etkinlik arasındaki entegrasyon 

zayıf olup ve buna göre etkinlik üzerinde fazla etkisi olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 2013 

ve 2014 yıllarında bu ilişki negatif ve ters yönlü ve diğer yıllarda pozitif olmuştur. Personel sayısı 

ve etkinlik arasındaki ilişki için elde edilen katsayılara göre, 2015 yılı hariç, diğer yıllarda bu iki 

değişken arasındaki entegrasyonun zayıf olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu ilişki, şube sayısı ve 

etkinlik arasında da geçerlidir (entegrasyon zayıftır). 

 

 

 

Tablo 7: Girdi ve Çıktı Değişkenlerinin her Yıl Etkinlik Skorları Arasındaki Enyegrasyon 

Sonuçları 

 Çıktılar Girdiler 
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Mevduat Krediler 
ATM 

Sayısı 

Personel 

Sayısı 

Şube 

Sayısı 

2013 Etkinlik 

Skorları 
0,39 0,56 -0,23 0,04 -0,14 

2014 Etkinlik 

Skorları 
0,45 0,72 -0,28 0,09 0,04 

2015 Etkinlik 

Skorları 
0,71 0,71 0,40 0,47 0,47 

2016 Etkinlik 

Skorları 
0,52 0,74 0,09 0,18 0,21 

Kaynak: Araştırma bulguları 

Buna göre, elde edilen sonuçlara bakıldığında, çıktıların entegrasyon katsayıları, girdilerin 

entegrasyon katsayılarından daha yüksek olduğu ve bu nedenle etkinliğin, çıktı miktarlarından daha 

çok etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak tablo 8’deki sonuçların ayrıştırılmış bir şekilde her 

değişkenin bankaların her birinin etkinliğiyle etkileşimini göstermediği için, değişken çıkarmanın 

duyarlılık analizinin yapılması gerekmektedir. Böylece, çıktı ve ya girdi değişkenlerinin birini 

çıkarıp modelin tekrar uygulandığında, elde edilen yeni etkinlik skorları eski modele göre, daha 

yüksek, daha düşük ve ya ona eşit olabilir. Bu nedenle, yeni etkinlik skoru değişmediğinde, bir 

sonraki tablolarda, sıfır ile (değişmediği anlamında), negatif işaret ile (yeni etkinliğin düştüğü 

anlamında) ve pozitif işaret ile (etkinliğin arttığı anlamında) gösterilmiştir. 

Çıktıların tek tek çıkarılması ve modelin tekrardan yapıldığı sonuçlar tablo 9’da getirilmiştir.  

Tablo 9: Bankaların etkinliklerinin çıktılara olan duyarlılık sonuçları 

Bankalar 

Birici Çıktının (Mevduat) çıkarılma 

etkisi 

İkiici Çıktının (Krediler) çıkarılma 

etkisi 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Maskan 0 0 0 (-) 0 0 0 0 

Mellat (-) (-) (-) 0 0 0 0 0 

Saderat (-) 0 0 (-) 0 0 0 0 

Melli (-) (-) (-) (-) (-) 0 0 0 

Keshavarzi 0 0 (-) (-) (-) (-) 0 0 

Sepah (-) (-) (-) (-) 0 0 0 0 

Refah 0 0 (-) 0 (-) (-) 0 (-) 

Tejarat (-) (-) (-) 0 0 0 0 (-) 

Kaynak: Araştırma bulguları 
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Tablodaki sonuçlara bakıldığında, birinci çıktının (Mevduatlar) çıkarmasının etkinlik üzerindeki 

etkisi ikinci çıktının (Krediler) çıkarılması etkisinden daha fazla olmuştur. Bu nedenle, Mellat, 

Melli, Sepah ve Tejarat bankalarda mevduat değişkeninin çıkarılması ve etkinlik modelinin yeniden 

yapılması bütün yıllarda etkinlik üzerinde negatif etkisi olup ve aynı şekilde krediler değişkeninin 

çıkartılması, bankaların etkinliklerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.  Böylece iki çıktı değişkeni 

arasında, mevduat değişkeni daha önemli olup etkinliğe ulaşmadaki değişken olarak ele 

alınmaktadır. Örneğin 2013 yılında, bu değişkenin çıkarılmasıyla, beş bankanın etkinliği düşmüştür. 

Böylece bu bankalar, etkili bir şekilde bu çıktıyı kullanıp ve bu nedenle bu çıktı etkinliğe ulaşmada 

önemli etkisi vardır. Buna karşı, krediler çıktı değişkenini çıkarıp modeli tekrar uyguladığımızda, 

sadece Refah ve Keshavarzi bankalarının etkinlikleri azalmaktadır. Sonuç itibariyle, 2013 yılında 

mevduat miktarı etkisi, etkinliğe ulaşmada, verilen krediler çıktısından daha etkili olmuştur. Benzer 

şekilde, 2015 yılında, mevduat çıktısının çıkarılması, dört bankanın etkinliğini azaltırken, verilen 

krediler çıktısının çıkarılması, incelenen bankaların etkinliğini değiştirmemiştir. Bu nedenle, daha 

önce de denildiği gibi, incelenen iki çıktı değişkeni arasında, mevduat miktarı, seçilen bankaların 

etkinliğe ulaşmasında daha ağırlıklı ve daha önemli olduğu görülmektedir. 

Benzer şekilde çalışmanın girdi değişkenlerinin duyarlılık analiz sonuçları, çıktıların çıkartılması 

gibi, girdi değişkenlerinin çıkartılması da her bankada farklı etkiler ortaya çıkarabilmektedir. 

Örneğin, 2013 yılında, ATM sayısı girdi değişkeninin çıkarılması, bankaların hiçbirinin etkinliğini 

değiştirmemiştir. Buna karşı 2014 yılında bu değişkenin çıkarılması, sadece Keshavarzi bankasının 

etkinliğini azaltmıştır. Böylece, Keshavarzi bankası, o yılda bu değişkeni daha etkili bir şekilde 

kullanıp ve bu değişkene duyarlı olmuştur. 2015 yılında da bu değişkenin çıkarılması, bankaların 

hiçbirinin etkinliği üzerinde etkili olmamıştır. Benzer bir şekilde 2016 yılında, ATM sayısı 

değişkeninin çıkarılması, Maskan bankasının etkinliğini azaltmıştır ve bu nedenle Maskan bankası 

bu yılda bu değişkeni daha etkili bir şekilde kullanmış ve bu değişkenin çıkarılmasına duyarlı 

olmuştur. 

Tablo 10: Bankaların etkinliklerinin Girdilere olan duyarlılık sonuçları 

Bankalar 

Birinci girdinin (ATM 

Sayısı) çıkarma etkisi 

İkinci girdinin (Personel 

Sayısı) çıkarma etkisi 

Üçüncü girdinin (Şube 

Sayısı) çıkarma etkisi 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Maskan 0 0 0 (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mellat 0 0 0 0 0 0 0 0 (-) (-) (-) 0 

Saderat 0 0 0 0 (-) (-) (-) 0 0 0 0 0 

Melli 0 0 0 (-) 0 0 0 0 (-) (-) (-) 0 

Keshavarzi 0 0 (-) 0 (-) (-) (-) (-) 0 0 0 0 

Sepah 0 0 0 (-) 0 (-) (-) 0 0 0 0 0 

Refah 0 0 0 (-) (-) 0 0 0 0 0 0 0 

Tejarat 0 0 0 (-) 0 0 0 0 0 (-) (-) (-) 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

352 

 

Kaynak: Araştırma bulguları 

 

İkinci girdi (personel sayısı) etki analizinden, bu değişkenin çıkarıldığında incelenen bütün yıllarda 

Keshavarzi bankasının etkinliğinin azalması ve bu nedenle bu değişkenin bu banka için önemli bir 

değişken olduğu görülmektedir. Mellat bankası için, şube sayısı değişkeni en önemli değişken 

sayılmaktadır. Çünkü 2013 ve 2014 yıllar arası bu girdi değişkeninin çıkarılması, bu bankanın 

etkinliğini düşürmüş ve etkinlik üzerinde negatif bir etkisi olmuştur. Diğer bankalar için de, bunlara 

benzer yorumlar yapılabilir ve böylece her bir girdinin çıkarılmasının her bir bankanın etkinliği 

üzerindeki etkiyi gözlemleyebiliriz. 

Bir sonraki tabloda bankaların diğer rakiplerine göre her yıl için ölçeğe göre getiri durumları 

belirlenmiştir.  

Tablo 11: Bankaların Ölçeğe Göre Getiri Sonuçları 

Bankalar 2013 2014 2015 2016 

Maskan CRS CRS CRS CRS 

Mellat IRS DRS CRS CRS 

Saderat IRS DRS CRS CRS 

Melli CRS DRS CRS CRS 

Keshavarzi IRS DRS IRS DRS 

Sepah IRS DRS IRS DRS 

Refah CRS DRS CRS CRS 

Tejarat IRS DRS IRS DRS 

       Kaynak: Araştırma bulguları 

 

Normal olarak her yılda her bankanın performans etkinliğinin değişmesiyle, o bankanın performans 

ve konumu, etkinlik sınırı yakınında olma açısından, değişecektir. Örneğin, Refah bankası üç yılda 

ölçeğe göre sabit getiri sergilemiş ve sadece 2014 yılında ölçeğe göre artan getiriye sahip olmuştur. 

Maskan bankası bütün yıllarda ölçeğe göre sabit getiriyle faaliyet yapmıştır. Benzer şekilde Melli 

bankası da üç yılda ölçeğe göre sabit getiri sergilemiştir ve bu da bu yıllarda optimum ölçekte 

faaliyet yaptığını göstermektedir. Ancak sadece 2014 yılında ölçeğe göre azalan getiriye sahip 

olmuştur ve bu nedenle kendi etkinliğini arttırmak için kaynaklardan daha az kullanması gereken 

bir durum ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde elde edilen sonuçlar, diğer bankalar için de 

yorumlanabilir. Özet olarak ölçeğe göre sabit getiri durumunda olan etkinlik seviyesi bir uzun 

dönem hedefi ve ölçeğe göre değişken getiri durumundaki etkinlik seviyesi, kısa dönem hedefi 

olarak tanımlanabilir. Genel anlamda, uzun dönemde etkin olan bankalar, kısa dönemde de etkin 

olup aynı anda ölçek ve yönetim etkinliğe (net teknik etkinlik) ulaşmış olurlar. Bu nedenle, sadece 
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kısa dönemde etkin olan bankalar, sadece net teknik etkinliğe sahip olup ölçek olarak etkin 

olmazlar. Aşağıdaki tabloda bu etkinliklerin dağılımı gösterilmiştir. 

 

 

 

 

    Tablo 12: Bankaların Ölçek Etkinlik, Pür Teknik Etkinlik Ortalamaları 

İncelenen 

Yıl 
Ölçek Etkinlik 

Pür Teknik 

Etkinlik 

Genel 

Etkinlik 

2013 0,845 0,887 0,647 

2014 0,737 0,889 0,652 

2015 0,885 0,928 0,817 

2016 0,870 0,920 0,798 

2013-2016 0,834 0,906  

     Kaynak: Araştırma bulguları 

 

Elde edilen sonuçlara göre, 2013 yılında, bu ildeki seçilmiş bankaların toplam etkinlik ortalaması, 

artan bir şekilde %64’ten 2015 yılında %81’e yükselmiş ve tekrardan 2016 yılında %2 düşüşle, 

%79.8’e gelmiştir. Toplam etkinliğe benzer şekilde, yönetim etkinliği de başlangıçta artan bir 

şekilde ilerleyip ve 2013 yılında %88.7’den 2015 yılında %92.8’e ulaşmış ancak tekrardan 2016 

yılında  %1 düşüşle %92 olmuştur. Bu durum ölçek etkinlik için de görülmektedir. Ancak 

görüldüğü gibi, yönetimsel etkinlik ortalaması bütün yıllarda, ölçek etkinlik ortalamasından büyük 

olup ve dolayısıyla seçilen bankalar arasında, optimum ölçekte çalışmama problemi, yönetimsel 

etkinsizlik probleminden daha büyüktür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İran’ın Doğu Azerbaycan ilindeki seçilmiş bankaların performans etkinliği inceleme sonuçları 

2013-2016 yılları arası çok önemli hususları açıklamıştır. VZA yöntemi kullanarak 2013 yılında 

ildeki bankaların performans etkinliği modeline göre, birçok bankanın en önemli problemi, ölçek 

etkinsizliği sorunu olmuştur. Bu yıl içinde, seçilmiş sekiz banka içinde, beş banka optimum ölçekte 

faaliyet yapmamıştır. Ayrıca bu bankalar ölçeğe göre artan getiri bölgesinde faaliyet 

göstermişlerdir. Bu bankalar, çalışma alanlarını geliştirerek kendi etkinliklerini düzeltebilirler. Aynı 

yılda, sadece Maskan bankası hem ölçek etkinlik hem de pür teknik etkinliğe ulaşmıştır. Ölçeğe 

göre sabit getiri varsayımı altında il düzeyindeki teknik etkinlik ortalaması yaklaşık %65 olmuş ve 

yönetimsel etkinlik ortalaması, ölçek etkinlik ortalamasından büyük olmuştur. 

2014 yılında, yine il bankalarının en önemli sorunu ölçek etkinsizliği olup ve yine beş banka 

optimum ölçekte çalışmamışlardır. Ancak 2015 ve 2016 yıllarında, ölçek etkinsizliği sorunu hafif 

azalmış ama yine de bu problem, teknik etkinsizlikten daha yüksektir ve bu nedenle, özet olarak 

incelenen bütün yıllarda yönetimsel etkinlik ortalaması, ölçek etkinlik ortalamasından daha yüksek 

olmuştur. Böylece il bankaları düzeyinde, optimum ölçekte çalışmama sorunu, yönetimsel 
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etkinsizlikten daha şiddetli olmuştur. Buna göre, optimum ölçekte çalışmak için, ilk ve en önemli 

adım planlamadır. 

Her bir banka için çıktıların duyarlılık analizi uygulaması sonuçları, her bir çıktının çıkarılmasının 

etkisini bankalarda farklı olduğunu göstermiştir. Ancak genel olarak, mevduat miktarı çıktısının 

çıkarılmasının, bankaların etkinliklerinin azalmasına neden olduğu ve krediler miktarı çıktısının 

çıkarılmasına göre banka etkinliklerinde daha etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle, bankaların en 

önemli çıktısı, mevduat toplama olup doğal olarak, daha fazla mevduat toplamakla, kredi verme 

imkanı artacak ve bunun yanında performans etkinliği de iyileşecektir. 

Bu sonuçlara rağmen, etkinlik ve verimlilik üzerinde etkili olan elementlerin daha detaylı 

incelenmesi, sonuçları etkileyen bazı sınırlamaların daha fazla dikkate alınmasını gerektirmektedir. 

Bu nedenle, banka şubelerin coğrafi konumları, hesap konsolidesi, gelir düzeyi ve bölgedeki 

dağılımı ve sonuç itibariyle, girdi ve çıktılara daha kesin ağırlıklar vermek gibi değişkenleri dikkate 

almak, gelecekte yapılan çalışmalara bir zemin oluşturabilmektedir. 
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Öz 

Türkiye’de tarımda işçileşme, imparatorluğun son yıllarından bu yana devam eden bir süreçtir. Özellikle son 

yıllarda mevsimlik işçiler Türkiye’de çeşitli tarımsal alanlarda yaygın olarak görülen bir emek profili haline gelmiştir. 

Oysa Türkiye’de tarım sektörü çoğunlukla köylüler ve küçük üreticilere odaklanarak ele alınmış, tarımda ücretli 

çalışanlar uzun yıllar boyunca ihmal edilmiştir. Ancak tarımda uygulanan neoliberal politikalara bağlı risk 

ve belirsizliklerin arttığı son 20 yıllık süreçte aile emeğine dayalı üretimin ciddi bir yeniden üretim 

krizine girdiğini görüyoruz. Bu süreçte kırsal nüfus ve tarımsal işgücünde hızlı düşüşler olurken 

küçük işletmeler ücretli emeğe daha bağımlı hale gelmektedir. Çalışmada Türkiye’de son yıllarda 

yapılan çeşitli saha araştırmalarından örnekler verilerek küçük üreticilik, sözleşmeli üreticilik 

yanında ücretli emek biçimlerinin nasıl dönüştüğü sorusuna cevaplar aranacaktır. Bu 

araştırmalardan hareketle geleneksel aile emeğine dayalı üreticiliğin hızlı bir çözülme sürecinden 

geçtiğini bunun yerine Türkiye’nin Güneydoğu’su, Suriye’den gelen mülteciler ve Gürcistan 

kaynaklı işgücü hareketlerinin tarımsal işgücünün önemli bir parçası haline geldiğini söylemek 

mümkündür.   

Anahtar Kelimeler: Küçük köylülük, küçük üreticiler, mevsimlik işçiler. 

Jel Kodları: J4, J5, J6.  

 

 

Abstract 

The process of proletarianization in agriculture in Turkey is an ongoing process since the 

last years of Empire. Specifically in recent years, seasonal workers have become a widespread 

labor profile in various agricultural areas in Turkey. However in Turkey the agriculture sector has 

been mostly examined by focusing on peasants and small producers and disregarded the wage 

labor for many years. However, we see that the risks and uncertainties associated with neoliberal 

policy applied in agriculture during the last 20 years have increased and production based on 

family labor has entered a serious crisis of reproduction. In this process, there are rapid declines in 

the rural population and the agricultural labor force, while small businesses that produce based on 
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family labor become more dependent on wage labor. In this study, by giving examples from the 

various field research conducted in recent years in Turkey, we will try to answer the question that 

the small producers, contracted producers, as well as how paid labor forms are transformed. This 

research shows that the cheap labor force that comes from different regions like the Southeast of 

Turkey, Syria and Georgia is replacing with the traditional family labor-oriented labor force in 

rural areas.  

Keywords: Small Peasantry, Small Producers, Seasonal Workers. 

Jel Codes: J4, J5, J6. 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de son 20-30 yıllık süreçte toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi kırın sosyal 

yapısında ve tarımda eski taşların yerinden oynadığı büyük dönüşümler yaşanmaktadır. Çoğunlukla 

köylüler ve çiftçilerle özdeş mekânlar olarak görülen tarımsal alanlarda eski emek organizasyonları 

çözülmeye devam etmekte yerine meta ilişkilerinin üretim, işgücü, mülkiyet, gıda üzerindeki 

kontrolünü arttırdığı bir süreç belirgin hale gelmektedir. Bu süreç verilere de yansımakta olup; 

TUİK verilerine göre 2000’li yılların başından 2012 yılına kadar 7 milyona yakın büyük bir nüfus 

kırsal alanları terk ettiği gibi 1998 ve 2012 yılları arasında tarımda çalışan yaklaşık 3 milyon kişi 

üretimden çekilmiştir.
43

 Kısa süreler içinde kırsal nüfus ve tarımsal işgücü verilerinde yaşanan bu 

düşüşler dönüşümün hızının ulaştığı boyutları göstermesi bakımından oldukça çarpıcıdır. Ancak 

aynı süreçte Türkiye’de tarım konusunda kamuoyundaki hassasiyetlerin, tartışmaların daha çok 

GDO’lu ürünler, ekolojik tarım, hormonlu meyve ve sebzeler gibi daha çok tüketim süreçlerini ve 

tüketiciyi ilgilendirecek şekilde yoğunlaştığını görmekteyiz (Keyder ve Yenal, 2013: 15). 

Kamuoyunda dikkatler gıda güvenliği sorununda yoğunlaşırken aynı süreçte tarımda yerleşik emek 

organizasyonlarında büyük çözülmeler yaşanmakta güvencesiz, korumasız ve düşük ücretlerle 

çalışma biçimleri yaygınlaşmaktadır.  

Hobsbawm’ın 20. Yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen en dramatik, uzun erimli ve bizi 

geçmişin dünyasından kopartan toplumsal değişim olarak gördüğü “köylülüğün ölümü” süreci 

Türkiye tarımında etkisini artırmaktadır (Hobsbawm, 1994: 291). Son yıllarda devlet desteklemeleri 

eşliğinde görece güvence ve istikrar vaat eden, toprak sahipliğine ve ücretsiz aile emeğine dayalı 

tarımdan, sermayenin üreticiler üzerindeki piyasa baskısını artırdığı, kitlesel ucuz işgücü 

rezervlerinin daha yoğun kullanıldığı tarıma doğru bir dönüşüm giderek belirgin hale gelmektedir. 

Türkiye’de ticari tarım yapılan bölgelerde mevsimlik işgücü göçleriyle görünürleşen güvencesiz, 

korumasız ve düşük ücretlerle çalışan tarım işçileri eskisine nazaran çok daha yaygın ve yerleşik 

hale gelmektedir. Özellikle meyve, sebze, şeker pancarı, fındık, pamuk gibi geniş bir tüccar kesimi 

aracılığıyla ulusal ve küresel pazarlara çıkarılan ürünlerin çapalama, ilaçlama, hasat gibi işlerinde 

mevsimlik tarım işçileri yoğun olarak çalıştırılmaktadır. Her yıl aile ve akraba gruplarından oluşan 

milyonlarca tarım işçisi, üretim mevsiminin başladığı bahar aylarından itibaren, pazara yönelik 

tarım yapılan bölgelerde gezici olarak çalışmak üzere yola çıkmaktadır. Tarım işçilerinin sorunlarını 

ele alan meclis araştırması komisyon raporunda yer alan tahminlere göre, ücretli olarak çalışanların 

sayısı tarımda çalışan toplam 6,5 milyonun yarısına ulaşmaktadır (TBMM Tarım İşçileri Komisyon 

Raporu 2015: 21).
44

 Yaşar Kemal ve Orhan Kemal’in romanlarında Çukurova’daki pamuk 
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tarlalarındaki yaşam ve çalışma koşulları içinde ele alınan mevsimlik tarım işçileri bugün 

Türkiye’nin birçok bölgesine yayılmış, geniş bir ürün yelpazesinde çalışan vazgeçilmez ucuz işgücü 

kaynağı haline gelmiştir.  

Çalışmada esas olarak aile emeğine dayalı üretim yapan işletmelerin işgücü özelliklerinde nasıl bir 

çözülme yaşandığı, tarımda işçileşme eğilimlerini güçlendiren faktörlerin neler olduğu, mevsimlik 

işgücü göçlerinin nasıl ve neden yaygınlaştığı gibi sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. 

Sakarya’nın fındık üretiminde uzmanlaşılan tarımsal alanlarında yapılan saha araştırmalarından elde 

edilen veriler yardımıyla yerel ölçekte örgütlenen bir emek biçimi olan aile emeği ve mevsimlik 

göçlere dayalı tarım işçiliği gibi iki temel emek biçimi ekseninde işgücü özelliklerinde yaşanan 

dönüşümler ve farklılaşmalara odaklanılacaktır.  

YÖNTEM  

Tarımda emek organizasyonlarındaki dönüşümler ve mevsimlik işçi göçleri üzerine düşünmek bizi 

farklı mekânlarda eş zamanlı olarak yaşanan toplumsal dönüşümleri bir arada düşünmeye 

zorlamaktadır. Bu çerçevede işgücü yapılarında değişime uğrayan küçük ve orta ölçekli tarım 

işletmeleri ve son yıllarda üretimden çekilme, mülksüzleşme gibi eğilimleri daha radikal boyutlarda 

yaşayan tarımda güvencesiz, düşük ücretli işlere yönelen kesimler üzerinde özel olarak 

durulmuştur. Sakarya’nın Kocaali İlçesi’nde yer alan, pazara yönelik fındık üreten küçük ve orta 

ölçekli tarım işletmelerinin yoğunlaştığı tarımsal alanlar çalışmada araştırma evreni olarak 

belirlenmiştir. Çalışmada, 2011-2013 yılları arasında yürütülen doktora tezi araştırması 

çerçevesinde Kocaali’ye bağlı köylerde işveren çiftçiler, mevsimlik tarım işçileri, dayıbaşılar ve 

yetkililerle yapılan derinlikli görüşmelerden elde edilen bilgi ve gözlemlerden yararlanılmıştır.
45

 

Örneklem olarak seçilen gruba kartopu yöntemiyle ulaşılmaya çalışılmıştır. İlçede toplam 181 bin 

dekar arazinin 172 bin dekarında fındık üretimi yapılmakta ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde 

üretimi gerçekleştiren çiftçilerin elindeki toprak büyüklüğü 6-50 dönüm arasında değişmektedir.
46

 

Kocaali’nin fındık üretiminde önde gelen köylerinden olan Açmabaşı, Gümüşoluk, Kirazlı 

köylerinde 20’ye yakın fındık üreticisiyle görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde 1980’li yıllarda 

uygulamaya geçilen 2000’li yıllarda sonuçları belirginleşen neoliberal politika ve uygulamaların 

üreticilerin emek organizasyonlarını nasıl etkilediği, üretimde ücretsiz aile emeğinin ve ücretli 

emeğin öneminde hangi farklılaşmaların yaşandığı sorularına cevap aranmıştır.  Son yıllarda 

dışarıdan gelen mevsimlik işçilere artan talep, ücretsiz aile emeğine dayalı üretim yapan tarım 

işletmelerinin işgücü özelliklerinde yaşanan dönüşümle doğrudan ilişkili olarak ele alınmıştır.        

Toprak sahibi çiftçiler fındık üretiminde budama, gübreleme, ilaçlama, hasat gibi işlerde aile emeği 

yanında yerli işçiler ve mevsimlik gezici işçiler gibi farklı emek biçimlerine başvurmaktadırlar. 

Yerli işçiler ikamet ettikleri bölgelerde yer alan, yakın çevredeki tarım alanlarında geçici olarak 

çalışan işçilerdir (Çalgüner, 1943: 43). Bununla birlikte yerli işçiler yeterli olmadığında özellikle 

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin gibi daha uzak illerden gelen, oldukça çeşitli ürün gruplarında ve 

farklı tarımsal alanlarda dolaşarak çalışan gezici, mevsimlik işçilere ihtiyaç duyulmaktadır 

(Gülçubuk vd., 2003: 78). Çalışmada esas olarak Türkiye’de çeşitli tarımsal alanlar arasında 

çapalama, ekim, dikim ve hasat gibi işlerde, çoğunlukla çocuklar ve gençlerden oluşan geniş aile 

grupları halinde çalışan gezici mevsimlik işçiler üzerinde durulmuştur. Büyük ölçüde köylerini ve 

geçimlik tarımsal üretim faaliyetini terk eden Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa gibi illerden 

Sakarya’ya fındık toplama işinde çalışmaya gelen, mevsimlik tarım işçiliği yapan 40 aileyle 

derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Dayıbaşıların tahminlerine göre her yıl fındık hasadı 

sezonunda bölgeye gelen mevsimlik işçi sayısı 3-4 bin arasında değişmektedir. Bu kesim 
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yaşadıkları kırsal alanlarda büyük toprak sahipliğinin yaygınlığı, geçimlik tarımında çözülme 

süresine girmesi ve 1990’lı yıllarda devletin Güneydoğu’da başvurduğu zorunlu göç 

uygulamalarından yoğun olarak etkilenmiştir. Mülksüzleşme sürecini ani ve hızlı biçimde 

deneyimleyen mevsimlik tarım işçileriyle yapılan görüşmelerde kırdan kopuş süreçleri ve işçileşme 

deneyimleri üzerine ayrıntılı bilgiler toplanmıştır. Ayrıca işveren çiftçiler ve mevsimlik işçiler 

arasında iş bağlantıları kuran “dayıbaşılar” olarak adlandırılan aracılarla görüşmeler yapılmıştır. 

Gazete haberleri, istatistikî veriler ve farklı saha araştırmaları çalışmada yararlanılan diğer 

kaynaklardır. 

LİTERATÜR TARAMASI 

Dünyada ve Türkiye’de özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllardan itibaren tarım sorunu başlığı altında 

çok sayıda ampirik ve kuramsal çalışma yayınlanmıştır.
47

 Bu çalışmalarda klasik Marksist 

metinlerde yer alan tarım ve köylülük sorunu üzerine öne sürülen tezler yoğun olarak tartışmaya 

açılmıştır. Kapitalizmin tarımda hakimiyet kazanmasıyla birlikte köylülüğün varlığını sürdürüp 

sürdüremeyeceği sorunu bu tartışmaların ana eksenini oluşturmaktadır. Tarımda gezici, geçici, 

mevsimlik işlerde çalışarak geçimini sağlayan kesimlerin sınırlı kalması veya yaygınlaşması, 

sermayenin tarım ve köylülük üzerinde çözücü etkilerinin yaratacağı sonuçlarla doğrudan ilişkilidir. 

Marx, Kautsky gibi klasik Marksist kuramcıların çalışmalarına bakıldığında aralarındaki kimi 

farklılıklara rağmen eninde sonunda kapitalizmin meta ilişkileri yoluyla küçük köylülük üzerinde 

çözücü bir etkilerde bulunacağı, bu kesimin tarımda ve tarım dışı sektörlerde ücretli emeğe 

dönüşerek yok olacağı konusunda hiçbir kuşkuya yer yoktur (Marx, 2004: 726)(Kautsky, 1988). 

1960’lı yıllarda geç kapitalistleşen ülkelerde küçük köylülüğün çözülmek yerine kapitalist meta 

ilişkileriyle uyumlu bir bütünleşme ilişkisine girmesi klasik Marksist çalışmalarda yer alan teorik 

öncüller konusunda ciddi kuşkular uyandırmıştır. Türkiye’de 1950’lerden itibaren traktörün ve 

fenni gübrenin yaygınlaşması, devletin girdi, kredi ve ürün piyasalarında artan desteklemeleri ve yol 

yatırımlarıyla birlikte iç pazarda ve tarımda hızlı bir büyüme yaşanmıştır. Bu dönemde köylülüğün 

çözülme sürecine girmesi yerine daha geniş bir çiftçi kesimi meta üretimine başarıyla katılmıştır. 

Köylülüğün tasfiyesi sorunu Türkiye’de çeşitli çevrelerce yoğun olarak tartışılan konulardan biridir. 

1960’li yıllardan itibaren Korkut Boratav, Çağlar Keyder, Bahattin Akşit gibi araştırmacılar köye ve 

tarım sorununa ilişkin çok sayıda ampirik ve kuramsal çalışma yayınlamıştır. 1960’ların sonunda 

Bahattin Akşit Adana’nın köylerinde yaptığı saha araştırmasında elde ettiği verilere göre; teknolojik 

gelişmeler ve köylerin meta ilişkileriyle artan bütünleşmeleri köylerde kapitalist çiftçiliğin 

gelişmesini beraberinde getirmiş olsa da uzun vadede miras yoluyla topraklar parçalanmış büyük 

çiftlikler yeniden küçük ve orta ölçekli üretim yapan işletmelere dönüşmüştür (Akşit, 1988). Ayrıca 

Akşit saha araştırmasında küçük meta üreticiliğinin tarımsal subvansiyonlarla desteklendiği, alt yapı 

yatırımlarıyla ticari tarımın geliştirildiği şartlarda tarım işçilerinin, ortakçıların küçük üreticilere 

dönüşebildiğini saptamıştır. Kapitalist çiftçiler ve tarım işçileri gibi kapitalizme ait klasik ikili 

sınıfsal yapı ticari tarımdaki hızlı gelişmelere rağmen ortaya çıkmamıştır. 

Boratav’ın “Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm” adlı eserinde küçük meta üreticiliğinin tanımı 

yapılmakta ve Türkiye’de bu işletme tipinin tarımda hâkimiyetinden söz edilmektedir (Boratav, 

2004). Boratav’a göre hane emeğiyle kendi toprağında ekim yapan bu kesimlerle tüccar, tefeci 

sermayesi arasındaki artığa el koymaya dayalı ilişkiler, tarımdaki hâkim üretim ilişkisidir (2004: 

21). Tarım işçiliğine ve büyük toprak sahipliğine dayalı üretim ve bölüşüm ilişkileri, Türkiye’de 

belirli bölgelerle sınırlı yapılar haline gelmektedir. Keyder’de Türkiye’de küçük köylülüğün 

Marksist kuramlarda beklendiğinin aksine çözülmek yerine kapitalizmle başarılı bir entegrasyon 

gerçekleştirdiği üzerinde durmuştur (Keyder, 1983). Pazardan gelen fiyat sinyallerine göre en karlı 
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üretimi ayarlayan, ücretsiz aile emeğiyle devlet desteklemelerinden yararlanan, şartlar oluştuğunda 

çevredeki kıraç araziden tarla açabilen çok sayıda küçük meta üreticisi kapitalist sistem içinde 

başarıyla ayakta kalabilmekte, mülksüzleşmemektedir. Büyük kapitalist çiftlikler ancak tarihsel 

olarak büyük toprak sahipliğinin, ağalığın yaygın olduğu Güneydoğu Anadolu gibi yerlerde 

gelişebilmektedir.    

TARTIŞMA 

Literatürdeki tartışmalara değinirken tarımda işçileşme sürecinin büyük toprak sahipliğine dayalı 

kapitalist çiftliklerin gelişimi ve köylülüğün zorla veya iktisadi yollarla mülksüzleştirilerek büyük 

çiftliklerde tarım işçisi haline geldiği bir süreç üzerinde durmuştuk. Ancak elimizde Türkiye 

tarımında büyük kapitalist çiftliklerin yaygınlaşmasına bağlı olarak işçileşme eğilimlerinin 

güçlendiğini gösteren herhangi bir veri yoktur. Bunun yerine aile emeğiyle kendi toprağında üretimi 

sürdürmeye çalışan küçük ve orta ölçekli işletmelerin işgücü özelliklerinde dönüşüme ve belirli 

bölgelerle sınırlı mülksüzleşme süreçlerine bağlı bir işçileşmeden söz edilebilir. Aile emeğiyle 

üretim yapan tarım işletmeleri son 20-30 yıllık süreçte devletin girdi, kredi ve ürün piyasalarındaki 

desteklemelerini asgariye indirdiği, sermayenin etkinliğini artırdığı koşullarda daha riskli ve 

belirsizliklerle dolu bir ortamda ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. Sermayenin etki alanı içinde 

yoğun ölçüde metalara bağımlılığı artan bu kesimler, yaşamlarını ve üretimlerini sürdürebilmek için 

pazarda meta satmak veya pazardan meta (girdiler vb.) almak zorundadırlar (Aydın, 2016: 47). Bu 

şekilde eski bağımsız karakterini yitiren ve son yıllarda piyasa baskısının doğurduğu risk ve 

belirsizlikleri yoğun olarak yaşayan, gelir kayıplarına uğrayan üreticiler ya üretimi terk etmekte ya 

da tarım dışına yoğun bir göç vermektedirler.  

Sakarya Kocaali’de çok sayıda örgütsüz çiftçi, son yıllarda girdi, kredi ve ürün piyasalarında 

etkinliği artan sermaye gruplarına karşı büyük ölçüde korumasız kalmışlardır. Tüccar, tefeci, özel 

bankalar ve girdi üretiminde uzmanlaşan sermaye gruplarına büyük ölçüde bağımlı hale gelen 

çiftçiler mazot, fenni gübre, fenni ilaç fiyatlarında artışlar ve fındığın serbest piyasaya 

bırakılmasıyla açığa çıkan dalgalanmalardan olumsuz etkilenmektedirler. Maliyet artışları ve fındık 

fiyatındaki düşüşlerin yarattığı sıkışma çiftçileri sıklıkla borçlanmaya zorlamaktadır. Kocaali’de 6 

bin çiftçinin yaklaşık 4 bini özel bankalara, Ziraat Bankasına ve tüccara borçludur.
48

 Çiftçiler sonu 

gelmez bir borç kısır döngüsü içinde üretimi sürdürmeye çalışmakta ve mümkün olduğunca yıl 

içinde fındık fiyatlarının artacağı ayları beklemektedirler. Aynı zamanda üreticiler emek 

organizasyonlarında büyük bir dönüşüm yaşamaktadırlar. Arazilerin parçalanarak küçülmesi 

yanında fındıkta gelirlerin azalması nedeniyle çiftçi aileleri büyükşehirlere göç vermektedir. Saha 

araştırması yaptığımız Kocaali’nin kırsal nüfusu 1990’da 18 bin, 2000 yılında 17 binken 2012 

yılında 9 bine inmiştir (TUİK, 2013). Fındıkta gelirlerin düştüğü ve piyasaya bağlı risk ve 

belirsizliklerin arttığı, kentsel emek piyasasının hızla genişlediği bir süreçte Kocaali dışarıya yoğun 

bir göç (8 bin kişi) vermiştir. Bu göçün en önemli sonucu Kocaali’nin köylerinde aile emeğiyle 

üretim yapan çiftçilerin ellerinde ücretsiz işgücü kaynaklarının tükenmeye başlamasıdır. Bununla 

birlikte aileler küçülmeye başlamış geriye çoğunlukla orta yaş ve üstü kesim kalmaya başlamıştır.     

Çiftçiler yakın geçmişte köylerde geleneksel olarak aile, akrabalardan ve köy içi imece usulünün 

sağladığı imkânlardan oluşan geniş bir ücretsiz emek havuzundan söz etmektedirler. Köydeki 

karşılıklılık ve yardımlaşma ilişkileri sayesinde kimsenin ürünü tarlada kalmamaktadır. Bu şekilde 

işlerin yoğunlaştığı aylarda ek işgücü ihtiyacı çözülebilmektedir. Ancak yaşanan hızlı göçlerle 

birlikte pazara yönelik fındık üretiminde uzmanlaşan aileler en önemli işgücü kaynaklarını 

yitirmeye başlamışlar ve dışarıdan gelen ücretli işgücüne daha bağımlı hale gelmişlerdir. Görüşme 

yaptığımız çoğu çiftçi, eskiden aile ve akrabalarla yaptığı çapalama, bahçe temizleme, ilaçlama, 
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gübreleme ve toplama gibi işleri son yıllarda çevredeki yerli işçilere ve Güneydoğu’dan gelen 

işçilere yaptırdığını anlatmaktadır. Bu durum çiftçilerin büyük ölçüde aile emeğiyle üretim yapan 

işletmeler olmaktan çıkıp ücretli işçiye bağımlı hale gelen işletmelere dönüştüğünü göstermektedir. 

Hatta toprak sahipliği niteliği devam eden çiftçi birikim yapamamasına rağmen tarım işçisinin 

karşısına sürekli maliyet hesapları yapan, daha yüksek verimlilikte işçi çalıştırmaya çalışan bir 

kapitalist gibi çıkmaktadır. Kocaali’de çiftçiler ve işçilerle yaptığımız görüşmelerde bu durumun 

oldukça yaygın olduğu görülmüştür. Kocaali’deki ve diğer saha araştırmalarındaki bu yeni çiftçi 

profili, küçük üreticilerin toprak sahipliği niteliğinin büyük ölçüde devam ettiğini ancak ücretli 

emeğin eskisine nazaran daha kritik hale geldiğini göstermektedir. 

Son yıllarda neoliberal tarım politikaları toprak, sermaye ve teknoloji bakımında daha donanımsız 

olan kesimler üzerinde daha yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 1980’li 

yıllardan itibaren birden fazla mülksüzleştirici etkiyi bir arada deneyimleyen, topraksız köylü 

oranının en yüksek olduğu ve işçileşme sürecini en can yakıcı biçimiyle yaşayan bir bölgedir. 

Türkiye’de son yıllarda tarımsal gelirlerde yaşanan hızlı düşüşler, tarım ürünlerinde ve 

hayvancılıkta ithalatın serbest bırakılması, yem, gübre fiyatlarında artışlar bölgede küçük 

topraklarda geçimlik üretim yapan köylülüğü büyük oranda olumsuz etkilemiştir. Buna ek olarak 

aynı bölgede 5-10 dönüm gibi küçük, verimsiz, susuz topraklarda üretimi sürdüren bu aileler 

1990’larda yaşanan çatışma sürecinde devletin başvurduğu zorunlu göç ve köy boşaltma 

uygulamalarından yoğun olarak etkilendiler. Toprak dağılımındaki eşitsizlikler, köy boşaltma 

uygulamaları ve neoliberal politikaların tarım kesimi üzerinde yarattığı tahribat gibi üst üste gelen 

çeşitli etkenler bölgede geniş bir köylü kesiminin çok kısa sürelerde kırdan kopmasına ve yakın 

kent ve kasabalara göç etmesine neden olmuştur.  

2000’li yıllarda Güneydoğu’nun kırsal alanlarında köy ve mera yasakları kalksa dahi eski 

birikimlerini yitiren aileler, uygulanan tarım politikaları ve girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 

tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dönmekte zorluk çekmişlerdir. Büyük bir kesimi Diyarbakır, 

Mardin, Şanlıurfa gibi illere ve bunlara bağlı ilçe merkezlerine göç eden bu nüfus kırdan tam 

anlamıyla kopmuş yılın büyük bir kısmını tarım, hizmetler ve turizm sektöründe geçici olarak 

çalışan işçilere dönüşmüşlerdir. Son yıllarda tarım işçileri tarımsal geçim faaliyetleriyle geçimlerini 

destekleme fırsatını yitirmiş, kentlere göç etme seçenekleri tükenmiş büyük ölçüde tarımdaki emek 

piyasasına hapsolmuş kesimlerden oluşmuştur. Diğer bir değişle sayıları tahmini olarak 2-3 milyona 

ulaşan bu kesim düşük ücretli, güvencesiz çalışmanın bütün belirsizliklerine açık, korumasız bir 

kesimdir. “Yarı işçi yarı köylü” özelliklerini yitiren bu tip bir tarım işçiliği, çocuklar dâhil ailenin 

tamamını, yılın büyük bir kısmında, Türkiye’de çeşitli tarımsal alanları kapsayacak şekilde 

çalıştırmaya dayalı bir geçim etkinliği halini almaktadır. Böylece korumasız ve düşük ücretlerde, 

her türlü olumsuz çalışma koşuluna razı geniş bir tarım işçisi, Türkiye’de ticari tarım yapılan birçok 

bölgede aranan, talep edilen bir işgücü profili haline gelmektedir.    

SONUÇ 

Son yıllarda devlet desteklemeleri eşliğinde görece güvence ve istikrar vaat eden, toprak sahipliğine 

ve ücretsiz aile emeğine dayalı tarımdan, sermayenin üreticiler üzerindeki piyasa baskısını artırdığı, 

kitlesel ucuz işgücü rezervlerinin daha yoğun kullanıldığı tarıma doğru belirgin bir dönüşümün 

ortaya çıktığını görüyoruz. Bu durum beraberinde tarımda mahalli ölçekte örgütlenen bir işgücü 

yapısından Türkiye’nin farklı kırsal, kentsel mekânları arasında cereyan eden mevsimlik işçi 

göçlerine dayalı bir yapının yaygınlaşmasını da beraberinde getirmektedir. Türkiye genelinde küçük 

köylülüğün işgücü özellikleri bakımından çözülme sürecine girmesi ve işçileşme eğilimlerinin 

güçlenmesi süreci bu göçlerin mekânsal olarak kapsamını da genişletmektedir. Topraktan kesin 

olarak kopan, işgücü özellikleriyle ayrışmış, farklılaşmış bir kesim haline gelen tarım işçileri, 
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ücretlerin düşük olduğu şartlarda dayıbaşılar aracılığıyla olabildiğince fazla iş bağlantısı kurarak, 

göç sürelerini uzatmakta ve anlamlı bir birikime ulaşmaya çalışmaktadırlar. Orhan Kemal, Yaşar 

Kemal’in romanlarında Çukurova ve pamuk hasadıyla özdeşleştirilen mevsimlik tarım işçiliği 

bugün Türkiye’de çok daha geniş mekânlarda ve oldukça çeşitli ürün yelpazesinde sıklıkla rastlanan 

bir emek profili haline gelmektedir.     
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ÖZET 

 Günümüzde “insan kaynağı” kurumların başarılı olmasında en temel faktörlerden biri haline 

gelmiştir. Teknolojide meydana gelen hızlı değişiklikler ve küresel rekabetin artması, örgütte fark 

yaratan esas unsur olan insana daha fazla değer verilmesi sonucunu doğurmuştur. Daha önceleri 

genellikle çalışanlar iş aramakta iken, 1980’li yıllardan sonra artan rekabet ortamı ile birlikte yoğun 

bir şekilde kurumların eleman bulma çalışmalarına girdiğini görmekteyiz. Örgütsel çekicilik, 

işverenlerin kalifiye elemanları örgüte kazandırmaya çalıştığı bir süreçtir ve çalışanların işveren 

olarak değerlendirdikleri bir örgütü çalışmak için ideal ve çekici bir yer olarak nitelendirmeleridir. 

Örgütsel çekicilik; yetenekli bireylerin örgüte çekilmesi ve korunmasına, hedef kitlelerin 

taleplerinin karşılanmasına, etkinlik açısından ve mali açıdan başarılı olunmasına imkân sağlayarak 

örgütün pazarda rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlaması sebebiyle önem arz etmektedir. 

  Bu çalışma, sağlık çalışanlarının örgütsel çekicilik düzeylerinin demografik faktörler 

bakımından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın ana 

kütlesini Şanlıurfa’daki özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma 

amacı doğrultusunda hazırlanan anket 450 çalışanın gönüllü katılımı ile yüz yüze uygulanmıştır.  

Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Demografik 

faktörlerin frekans analizleri yapılmıştır. Ölçeklerin alt boyutlarını belirlemek için faktör analizi 

yapılmıştır. Ölçeklerin güvenirliliğini belirlemek için ise cronbach alpha testi yapılmıştır. Örgütsel 

çekicilik düzeyinde demografik faktörler bağlamında bir farklılık olup olmadığını belirlemek için 

yapılan t-testi ve anova testi analizleri sonucunda, çalışanların örgütsel çekicilik düzeyinde medeni 

durum, gelir durumu, yaş durumu, toplam çalışma süresi ve haftalık çalışma süresi açısından 

anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.
49
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DIFFERENCES IN THE LEVEL OF ORGANIZATIONAL 

ATTRACTIVENESS IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC FACTORS 

ABSTRACT 

 Today, human resources has become one of the most fundamental factors in the success of 

institutions. The rapid changes in technology and the increase of global competition have resulted in 

more value to the people who make a difference in the organization. Previously, employees 

generally while they are searching for the business, the competitive environment of institutions 

increased after the 1980s we can see into finding staff with intensive.  Organizational attractiveness 

is a process in which employers try to recruit qualified staff and what they call an employer as an 
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ideal and attractive place to work. Organizational attractiveness; is important because it enables the 

organization to gain competitive advantage in the market by allowing the talented individuals to be 

attracted to the organization, to meet the demands of the target groups, to be successful in terms of 

efficiency and financial success.  

 This study was carried out to determine whether the organizational attractiveness levels of 

health professionals differ in terms of demographic factors. The main body of this research is 

composed of health workers working in private hospitals in Şanlıurfa. The questionnaire prepared 

for the purpose of the research was applied face to face with the voluntary participation of 450 

employees.  The data obtained from the survey study were analyzed with SPSS program. Frequency 

analyzes of demographic factors were performed.  

Factor analysis was performed to determine the sub-dimensions of the scales.  The cronbach alpha 

test was used to determine the reliability of the scales. As a result of t-test and anova test analysis to 

determine whether there is a difference in the context of demographic factors in organizational 

attractiveness level, a significant difference was found in terms of marital status, income status, age, 

total working time and weekly working time at the level of organizational attractiveness of 

employees. 

Key Words: Labor Force, Organizational Attractiveness, Health Workers. 

Jel Codes: M00, M10, M19. 

 

GİRİŞ 

 Günümüzde “insan kaynağı” kurumların başarılı olmasında en temel faktörlerden biri haline 

gelmiştir. Kalifiye insan gücüne sahip olan kurumlar, hissedarlarının beklentilerini karşılayarak 

onlara ayrıcalık sunmakta ve dolayısıyla hissedarlarının zihninde farklı bir yer kazanmaktadır. 

 Daha önceleri genellikle çalışanlar iş aramakta iken, 1980’li yıllardan sonra neoliberal 

politikaların uygulanmasıyla artan rekabet ortamı ile birlikte bugün artık yoğun bir şekilde 

kurumların eleman bulma çalışmalarına girdiğini görülmektedir. 

 Örgütlerin başarısında çalışanların taşıdığı önemin farkında olan yöneticiler, potansiyel 

elemanların kendiliğinden iş başvurusunda bulunmalarını beklemek yerine kalifiye elemanları 

örgüte çekmek amacıyla sistemli bir takım çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, örgütsel çekicilik, 

hem akademik çalışmalarda hem de iş dünyasında önemi gitgide artan bir kavram olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

1. Literatür 

1.1. Örgütsel Çekicilik 

 Türk Dil Kurumu sözlüğünde “çekici olma durumu, alım, albeni, alımlılık, cazibe” şeklinde 

tanımlanmış olan çekicilik kavramı, insanlarda pozitif bir etki yaratan, beğenme ve hoşlanma gibi 

hisler oluşturan bir kavramdır (Özüçağlıyan, 2015: 16). 

 Örgütsel çekicilik, en yaygın hali ile “ben bu örgütte çalışmak istiyorum” biçiminde ifade 

edilen, bir işveren olarak örgüte karşı bireylerin tutumudur (Hoye, 2006: 14). Uluslararası 

literatürde yer alan bazı örgütsel çekicilik tanımları aşağıdaki şekildedir:  

 En yaygın haliyle, işverenlerin kalifiye elemanları örgüte kazandırmaya çalıştığı bir süreçtir 

(Xiang v.d., 2005: 133). 

 Çalışma adayının belirli bir kurum için çalışırken elde edeceği öngörülen yararlardır 

(Berthon v.d., 2005: 156). 
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 Bireylerin işleri devam ettirmek ve iş tekliflerini kabul etmek noktasında istekli olmasıdır 

(Tsai ve Yang, 2010: 49). 

 Çalışma adayları ve kuruma ilişkin imajlar, değerler ve iletişim arasındaki pozitif ilişkidir 

(Bratton ve Gold, 2000: 380). 

 Bir kurumdaki potansiyel işin genel olarak algılanan çekiciliğidir (Aiman–Smith v.d., 2001: 

221). 

1.2. Örgütsel Çekicilik Kavramının Önemi 

 Örgütsel çekicilik, örgütlerin yoğun rekabet ortamında adlarını duyurabilmeleri yönünden 

önemli ölçüde mecburi ve tanıtım yöntemleriyle paralel bir pazarlama etkinliği durumuna gelmiştir. 

Bu sebeple örgütsel çekicilik, örgütlerin tanıtımlarını en iyi biçimde gerçekleştirip pazarlama 

sürecini yönetmeleri açısından önemli bir etmendir. Nitelikli insan gücünü örgüt çatısı altında 

toplamayı başaran örgütler rekabet üstünlüğünü elde etmiş olurlar (Adıgüzel ve Kayadibi, 2015: 

99). 

 Örgütsel çekicilik; yetenekli bireylerin örgüte çekilmesi ve korunmasına, hedef kitlelerin 

taleplerinin karşılanmasına, etkinlik açısından ve mali açıdan başarılı olunmasına imkân sağlayarak 

örgütün pazarda rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlaması sebebiyle önem arz etmektedir. Ancak, 

örgütsel çekicilik, yalnızca kalifiye bireylerin örgüte yönelmesini sağlama yoluyla rekabet avantajı 

elde etmekle kalmayıp; hedef kitleleri gözünde örgütsel çekicilik imajını oluşturabilen örgütlerin 

ürün ve hizmetlerinin tercih edilmesi, iyi yönetilen bir örgüt olarak kabul edilmesi, mali 

performansına yönelik pozitif değerlendirmeler yapılması ve örgüt tarafından yapılan çalışmalara 

yönelik hedef kitle onayının alınması gibi sonuçları gündeme getirerek örgütlerin rekabet yarışında 

rakipleri ile karşılaştırıldığında önemli bir avantaj elde etmesine katkı sağlamaktadır.  (Boztepe, 

2014: 4). 

 

2. Araştırma Metodolojisi 

2.1. Araştırmanın Amacı 

 Bu çalışmada amaç,  örgütsel çekicilik düzeylerinin demografik faktörler açısından farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. 

2.2. Örnekleme Süreci 

 Araştırmanın ana kütlesini Şanlıurfa ilindeki özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları 

oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan birincil veriler, anket metodu uygulanarak toplanmıştır. 

Verilerin toplanmasında tesadüfi örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile yüz 

yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler 20.02.2017 ile 20.03.2017 tarihleri arasında bir ay süre 

ile yapılmıştır. 

2.3. Veri Toplama ve Aracı 

 Çalışma amacı doğrultusunda hazırlanan anket 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

katılımcıların cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, eğitim durumu ve çocuk sahipliği gibi beş demografik 

faktör yer almaktadır. İkinci bölümde ise Highhouse, Lievens ve Sinar (2003) tarafından geliştirilen 

örgütsel çekicilik düzeyini ölçmeye yönelik sorular bulunmaktadır. Anket Şanlıurfa’daki özel 

hastanelerde görev yapan 450 kişiye uygulanmıştır. Anketler edit edildikten sonra 401 kişi 

üzerinden değerlendirilmiştir. 

2.4. Araştırmanın Hipotezi 

 Araştırmanın modeli ve amacı doğrultusunda geliştirilen hipotez şu şekildedir: 
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 H1: Çalışanların örgütsel çekicilik düzeyleri demografik faktörler bağlamında farklılık 

gösterir. 

2.5. Verilerin Analizi 

 Araştırmada verilerin analizi için SPSS 11 paket programı kullanılmıştır. Öncelikle 

güvenilirlik analizi yapılıp, ardından örgütsel çekicilik düzeyini ölçen ölçeğe faktör yapı 

geçerliliğini test etmek için “Faktör Analizi” yapılmıştır. Demografik faktörler açısından farklılığı 

belirlemeye yönelik olarak t-testi, anova testi yöntemleri kullanılmıştır. 

 

 

 

 

2.6. Araştırmanın Bulguları 

 Tablo 1: Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Özellikleri 

 Sıklık Yüzdelik 

 Kadın 218 54,4 

 Cinsiyet Erkek 183 45,6 

 

Araştırma
ya katılan 
bireylerin 
demografi
k 
özellikleri 
incelenece
k olursa, 
katılımcıl
arın 
%57,6’sı 
kadın, 
%42,4’ü 
erkek 
tüketiciler
den 
oluşmakta
dır. Bu 
oran, 
ankette 
her iki 
cinsiyette
n olan 
tüketiciler
in 
düşüncele
rini 
yansıtmas
ı için 
uygundur. 

Toplam 401 100 

 İlköğretim 11 2,7 

 

 

Eğitim 
düzeyi 

 

 

 

Lise 97 24,2 

Yüksekokul 67 16,7 

Üniversite 177 44,1 

Lisansüstü 17 4,2 

Doktora 32 8,0 

Toplam 401 100 

 18-25 214 53,4 

 26-35 107 26,7 

 36-45 40 10 

     Yaş 46-55 24 6 

 56-65 16 4 

 Toplam 401 100 

 Çocuklu 146 36,4 

Çocuk 
Sahipliği Çocuksuz 255 63,6 

 Toplam 401 100 
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Medeni 
Durum 

 

 

Evli 173 43,1 

Bekar 228 56,9 

Toplam 401 100 

 

 Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelenecek olursa, katılımcıların 

%54,4’ü kadın, %45,60’sı erkek çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin eğitim 

durumunun yüksek olduğu görülmektedir. En büyük grubu üniversite düzeyinde eğitimi olan 

çalışanlar oluşturmaktadır (%44,1). Üniversite mezunlarından sonra en yüksek katılımı %24,2 ile 

lise mezunlarıdır. Diğer katılanların eğitim düzeyleri sırasıyla %16,7’siyüksekokul mezunu, 

%8’idoktora mezunu, %4,2’si lisansüstü mezunu ve %2,7’si ilköğretim mezunundan oluşmaktadır. 

Ankete katılanların yaş dağılımı ise %53 18-25 yaş, %26,7 26-35 yaş, %10 36-45 yaş, %6 46-55 

yaş ve %4 56-65 yaş şeklindedir. Ankete katılanlar medeni durum açısından değerlendirildiğinde 

%43,1’inin evli, %56,9’unun bekar olduğu görülmektedir. Ankete katılanlara çocuk sahipliği 

açısından bakıldığında ise %36,4’ünün çocuklu, %63,6’sının çocuksuz çalışanlardan oluştuğu 

görülmektedir. 

2.7. Araştırmanın Güvenilirliği ve Faktör Analizi 

 Highhouse, Lievens ve Sinar’ın (2003) tarafından geliştirilen örgütsel çekicilik ölçeği 15 

maddeden oluşmaktadır. Cronbach’s Alfa değeri 0,929 çıkmıştır. Ölçek yüksek derecede 

güvenilirdir.  Tablo 2: Örgütsel Çekicilik Unsurlarına İlişkin KMO Örneklem Yeterliliği 

Ölçeği ve         Bartlett Küresellik Testi Değeri 

 

Tablo 2’den de görüldüğü gibi, veri setinin faktör analizine uygunluğunu test eden KMO 

değeri (0,924), faktör analizi yapılabilmesi için uygun ve mükemmel bir değerdir. Yine aynı amaca 

hizmet eden Bartlett testi Significance = 0,000 olduğundan ve p<0.05 olması koşulunu 

sağladığından verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. 

2.8. Hipotezlerin Test Edilmesi 

    H1: Örgütsel çekicilik düzeyleri demografik faktör grupları bağlamında farklılık gösterir.  

Cinsiyete göre örgütsel çekicilik düzeyinde fark olup olmadığını ölçmek için bağımsız 

gruplar t-testi yapılmıştır. Yapılan t-testleri sonucunda değerin p= 0,393 > 0,05 çıkmasından dolayı 

 

KMO 

 

,924 

 

Bartlett Küresellik Testi 

 

Yaklaşık Ki-Kare 

 

5178,091 

 

Df. 

 

105 

 

Sig. 

 

,000 
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kadınlarla erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Çalışanların örgütsel 

çekicilik düzeyleri cinsiyet faktörü bağlamında farklılık göstermemektedir. 

 Eğitim durumuna göre örgütsel çekicilik düzeyinde fark olup olmadığını ölçmek için 

anova testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda çıkan değerin p=0,791 > 0,05 olmasından 

dolayı örgütsel çekicilik düzeyleri açısından eğitim durumuna göre bir farklılık olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Çalışanların örgütsel çekicilik düzeyleri eğitim durumu bağlamında farklılık 

göstermemektedir. 

 Yaş grup aralığı bağlamında örgütsel çekicilik düzeyinde fark olup olmadığını ölçmek için 

anova testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda çıkan değerin p=0,043 < 0,05 olmasından 

dolayı örgütsel çekicilik düzeyleri açısından yaş grup aralığı bağlamında bir farklılık olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Çalışanların örgütsel çekicilik düzeyleri yaş durumu bağlamında farklılık 

göstermektedir.  

 Çocuk sahipliğine göre örgütsel çekicilik düzeyinde fark olup olmadığını ölçmek için 

bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Yapılan t-testleri sonucunda değerin p= 0,706 > 0,05 

çıkmasından dolayı çocuklu olanlarla çocuksuz olanlar arasında anlamlı bir fark bulunmadığı ortaya 

çıkmıştır. Çalışanların örgütsel çekicilik düzeyleri çocuk sahipliği bağlamında farklılık 

göstermemektedir. 

 Medeni duruma göre örgütsel çekicilik düzeyinde fark olup olmadığını ölçmek için 

bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Yapılan t-testleri sonucunda değerin p= 0,001 < 0,05 

çıkmasından dolayı evlilerle bekarlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çalışanların örgütsel çekicilik düzeyleri medeni durumu bağlamında farklılık göstermektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Sağlık sektöründe çalışan bireylerin demografik faktörler bağlamında örgütsel çekilik 

düzeylerinde farklılık olup olmadığını araştırmak için yapılan bu çalışmada demografik veriler 

üzerinden bir kanaate varılması mümkündür. Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de örgütsel 

çekicilik kavramının varlığı açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.  

Örgütsel çekicilik düzeyinde demografik faktörler bağlamında bir farklılık olup olmadığını 

belirlemek için yapılan analizler sonucunda, çalışanların örgütsel çekicilik düzeyinde medeni durum 

ve yaş durumu açısından anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Bu çalışma, örgütsel çekicilik düzeyinde farklılığa neden olan bireysel faktörleri 

belirleyerek işletmelere insan kaynakları politikalarını belirlerken rehberlik edecektir. Çalışanların 

örgütsel çekicilik düzeyine yönelik yapılan bu çalışma, ileride sadece çalışanlar üzerinde değil 

hissedarlar, tedarikçiler gibi diğer örgüt üyeleri ile de yapılıp karşılaştırmalı bir analiz ortaya 

çıkarılabilir. Ayrıca araştırma sadece Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren özel hastane çalışanlarına 

uygulandı. Bu çalışma her il, her bölge ve ülke geneli için ayrı ayrı uygulanabilir. Araştırmanın 

farklı ülkelerde, farklı bölgelerde ve farklı illerde farklı sektörlerde çalışanlar üzerinde daha büyük 

örnek kütle ile yapılması kıyaslama ve genelleme yapabilmek açısından fayda sağlayacaktır. 
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ÖZET 

 Müşteri memnuniyeti, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan 

beklentilerinin karşılanmasıdır.  Bir işletmenin sunduğu hizmetten herkes farklı derecede 

memnuniyet düzeyi elde eder.  Bunun en temel sebebi, kültürel ve sosyal sınıf farklılıklarından 

dolayı müşterilerin beklenti, istek ve ihtiyaçlarının farklı olmasıdır. Müşteri memnuniyetinin önemi, 

müşterinin satın alma sonrası davranışlarını etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Müşteri aldığı 

hizmetten memnun olduğunda memnun olmamasına nazaran duygularını ve deneyimlerini çevresi 

ile daha az paylaşmaktadır. Bu nedenle bu çalışma, Üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri 

üniversitenin sunduğu hizmetlerden elde ettiği memnuniyet düzeyi ile üniversiteyi başkalarına 

tavsiye etmeleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini, 

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 

amacı doğrultusunda hazırlanan anket 490 öğrencinin gönüllü katılımı ile yüz yüze uygulanmıştır. 

Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Demografik 

faktörlerin frekans analizleri yapılmıştır. Araştırmada, ölçeğin tek boyutluluk özelliğini araştırmak 

amacıyla Faktör Analizinden yararlanılmıştır. Güvenilirliğin belirlenmesi için Cronbach Alpha 

Testinden yararlanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri üniversitenin sunduğu 

hizmetlerden elde ettiği memnuniyet düzeyi ile üniversiteyi başkalarına tavsiye etmeleri arasındaki 

ilişkiyi belirlemek için pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, 

memnuniyet düzeyi ile üniversiteyi tavsiye etme arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan pearson 

korelasyon testi analizi sonucunda, iki değişken arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu sonucu 

elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek öğrenim, Memnuniyet, Tavsiye etme. 

Jel Kodları: M00,M10,M19. 

 

AN EMPIRICAL STUDY TO DETERMINE THE RELATIONSHIP 

BETWEEN UNIVERSITY SATISFACTION AND THE LEVEL OF 

SATISFACTION WITH THE SERVICES OFFERED BY UNIVERSITIES 

ABSTRACT 

 Customer satisfaction is the fulfillment of expectations of customers based on their wishes 

and needs. Everyone receives a different level of satisfaction from the service offered by a business. 

The main reason for this is that the expectations, demands and needs of the customers are different 

due to differences in cultural and social class. The importance of customer satisfaction is due to the 

influence of the customer after the purchase process. When the customer is satisfied with the service 

they receive, they share their feelings and experiences less with their surroundings than they are not 
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satisfied. For this reason, this study was conducted to determine the relationship between university 

students' satisfaction with the services provided by the university and the recommendation of the 

university to others. The main body of the study is composed of the students of Harran University 

Faculty of Economics and Administrative Sciences. The questionnaire prepared for the purpose of 

the study was applied face to face with the voluntary participation of 490 students. The data 

obtained as a result of the survey were analyzed with SPSS program. Frequency analyzes of 

demographic factors were performed. In this study, Factor Analysis was used to investigate the 

single-dimensionality of the scale. Cronbach Alpha Test was used to determine reliability. Pearson 

correlation analysis was conducted to determine the relationship between university students' 

satisfaction with the services provided by the university and the recommendation of the university 

to others. As a result of the analysis, it was found that there was a positive and strong relationship 

between the two variables as a result of the pearson correlation test analysis conducted to determine 

the relationship between satisfaction level and recommending the university. 

Key Words: Higher education, Satisfaction, Advice. 

Jel Codes: M00,M10,M19. 

 

GİRİŞ 

 Günümüzde eğitimin hizmet sektörü içerisinde yer alması ile birlikte, üniversiteler eğitim 

hizmeti veren kurumları oluştururken öğrencilerde bu kurumdan yararlanan müşteriler olarak ifade 

edilmektedir. Bu bağlamda üniversitelerin birincil müşterisi konumunda olan öğrencilerin kurum 

tarafından sunulan eğitim ve hizmetten memnun kalmaları öğrencilerin üniversitelerine olan 

sadakatini artıracaktır (Alkoç, 2017). Toplumun geleceğini oluşturan üniversiteli gençlerin kişisel 

gelişimlerini tamamlamanın yanı sıra kurumsal ve bireysel açıdan üniversitelerden birçok 

beklentileri vardır. (Saleem vd., 2017). 

 Yüksek öğretim kurumları sundukları  hizmet  ile birlikte öğrenci memnuniyetini maksimize 

ederek, öğrenciler  tarafından tercih edilebilirlilik katsayısını artırmayı ve aynı zamanda tercihlerde 

akla gelen ilk üniversitelerden biri olmayı ve  buna  ek olarak sunulan kaliteli ve nitelikli eğitimle  

uluslararası platformda ön planda  olmayı amaçlamaktadırlar (Kopmaz, vd., 2017:301). 

 Önceki dönemlere kıyasla günümüzde üniversite sayılarında yaşanan artış ile birlikte 

rekabet havuzunda rakip sayısı artış göstermiştir. Bu bağlamda bu havuzdan boğulmadan 

çıkabilmek için üniversitelerin sadece hizmet sunması müşteri memnuniyetinin sağlanmasında tek 

başına yeterli olmayıp sunulan hizmetin rakiplere kıyasla en etkili ve en kalitelisi olması 

gerekmektedir.  

1.  Kavramsal Çerçeve 

1.1. Müşteri Memnuniyeti 

 Yeni dünya düzeninde işletmeleri ayakta tutacak en önemli unsur, verilen ürün ve hizmetten 

dolayı memnuniyeti kazanılmış bir müşteriye sahip olmaktır. Bu bağlamda özellikle hizmet 

sektörünün diğer sektörlere kıyasla piyasadaki değerinin giderek daha fazla artış göstermesi sonrası 

müşteri memnuniyeti kavramı, yazın dünyasının üzerinde en çok durduğu konulardan birisi 

olmuştur. Bunun en önemli nedeni ise memnuniyeti sağlanmış bir müşterinin kuruma olan 

bağlılığının artacağı düşüncesi olmuştur (Bennett ve Rundle-Thiele, 2004). Bir diğer önemli neden 

ise müşteri memnuniyeti sağlamanın işletmelere rekabet avantajı sağlayacağı düşüncesi olmuş olup, 

bu doğrultuda müşteri memnuniyeti kavramı birçok işletme için stratejik bir unsur haline gelmiştir 

(Kumar ve Babu, 2014). 
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 Literatürde konuya ilişkin yapılan tanımlar ele alındığında ise küçük ölçekte farklılıklar 

gösterse de, büyük ölçekte tanımların benzer noktalara değinildiği görülmektedir.  Oliver (1997)'de 

yaptığı tanımda memnuniyet kavramını, alınan bir hizmet karşılığında hizmeti alanların sunan 

işletmeye yapılan bir değerlendirme veya duygusal bir tepki olarak ifade etmiştir.  Başka bir 

tanımda ise müşteri memnuniyeti,  satın alma tercihiyle ilgili alım sonrası süreçte müşterilerin 

yapmış oldukları değerlendirme yargısı olarak açıklanmıştır (Wesbrook ve Oliver, 1991). Yapılan 

tanımlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde ortak nokta; müşteri tarafından alınan ürün ve 

hizmetin belirli bir süre kullanıldıktan sonra o ürün ve hizmetle ilgili müşterinin aklında oluşan 

tepkinin olumlu ve olumsuz yönü müşteri memnuniyeti olarak ifade edilebilir. Eğer bu tepki olumlu 

yönde gelişim göstermişse kurumun imajına pozitif bir katkı sağlarken, olumsuz yönde gelişen 

tepki ise kurum imajının zedelenmesine neden olacaktır. 

1.2. Tavsiye Etme 

 Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, algılanan hizmet kalitesinin müşterilerin 

davranışsal niyetlerini ve tavsiye etme davranışlarını etkilediğini göstermektedir (Sert ve 

Karacaoğlu, 2018: 110). Zamansal açıdan sürecin işleyişi ele alındığında;  müşteri öncelikli olarak 

ürünü alır, daha sonra bu ürünü belirli bir süre kullanır,  ürünle ilgili memnuniyetini dile getirir ve 

en son olarak da bu ürünü çevresindeki kitleye tavsiye ederek süreci tamamlar. Özellikle 

üniversiteler gibi kurumlarda bu sürecin işleyişinin oldukça sistemli ve etkili olduğu söylenebilir. 

Üniversitenin sahip olduğu olumlu kurum imajı ve gösterdiği başarı üniversitenin tavsiye 

edilebilirliliğini artırırken, sahip olduğu olumsuz imaj ise hedef kitlesi olan öğrenciler arasında 

üniversite hakkında olumsuz bir imajın oluşmasına zemin hazırlayacaktır.  

2. Yöntem 

2.1.  Araştırmanın Amacı 

 Bu çalışmanın amacı, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi öğrencilerinin 

üniversitenin sunduğu hizmetlerden elde ettiği memnuniyet düzeyi ile üniversiteyi başkalarına 

tavsiye etmeleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.  

2.2. Örnekleme Süreci 

 Araştırmanın ana kütlesini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan veriler basit tesadüfi örnekleme metodu kullanılarak 

yüz yüze anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Anketler 15.02.2018  ile 28.02.2018 tarihleri 

arasında yapılmıştır. 

2.3. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 

 Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Tayyar ve Dilşeker’in (2012) 

tarafından geliştirilen memnuniyet düzeyini ölçen 3 maddelik ve tavsiye etmeyi ölçen 3 maddelik 

ölçek yer almaktadır.  İkinci bölümde, öğrencilerin cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, toplam aile 

geliri, toplam aile birey sayısı ve eğitim gördüğü bölüm gibi 7 demografik soruya yer verilmiştir. 

Anket formu Harran Üniversitesi İ.İ.B.F’de eğitim gören 490 öğrenciye uygulandı. 

2.4. Araştırmanın Hipotezleri 

 Araştırmanın amacı doğrultusunda geliştirilen hipotez şu şekildedir: H1: Harran Üniversitesi 

İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi öğrencilerinin üniversitenin sunduğu hizmetlerden elde ettiği 

memnuniyet düzeyi ile üniversiteyi başkalarına tavsiye etmeleri arasında bir ilişki vardır. 

2.5. Verilerin Analizi 
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 Araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan anket Harran Üniversitesi İ.İ.B.F’de eğitim 

gören 490 öğrenciye uygulanmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket 

programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada ölçeğin tek boyutluluk özelliğini araştırmak amacıyla 

Faktör Analizinden yararlanılmıştır.  Güvenilirliğin belirlenmesi için Cronbach Alpha Testinden 

yararlanılmıştır. Memnuniyet düzeyi ve tavsiye etme arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson 

Korelasyon testi yapıldı. 

2.6. Araştırmanın Bulguları 

              Tablo 2.1: Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Özellikleri  

 Sıklık Yüzdeli

k 

 Sıklık Yüzdeli

k 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

 

266 

224 

490 

 

54,3 

45,7 

100 

Aile Birey 

Sayısı 

1-3 

4-6 

7-9 

10-12 

13 ve üzeri 

Toplam 

 

34 

251 

141 

59 

5 

490 

 

 

 

6,9 

51,2 

28,8 

12,0 

1,0 

100 

Yaş 

15-20 

21-25 

26-30 

31 ve 

üstü 

Toplam 

 

103 

367 

10 

10 

490 

 

21,0 

74,9 

2,0 

2,0 

100 

 Aylık Gelir 

1500 TL ve altı 

1501-3000 TL 

3001-4000 TL 

4001-5000 TL 

5001 TL ve üstü 

Toplam 

 

151 

231 

55 

10 

43 

490 

 

 

 

30,8 

47,1 

11,2 

2,0 

8,8 

100 

 

Medeni 

Durum 
Evli 

Bekâr 

Toplam 

 

 

39 

451 

490 

 

         

          7,9 

        92,1 

         100 

 

Bölümünüz 
İşletme 

İktisat 

Maliye 

Kamu Yönetimi 

Toplam 

 

150 

101 

109 

121 

490 

 

         

30,6 

         

20,6 

         

22,2 

         

26,6 

         100 

 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri incelenecek olursa, katılımcıların 

266’sı (%54,3) kadın, 224’ü (%45,7) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin toplam aile sayısına bakıldığında, katılımcıların 34’ü (%6,9) 1-3 arası aile bireyine, 

251’i (%51,2) 4-6 arası aile bireyine, 141’i (%28,8) 7-9 arası aile bireyine, 59’u (%12,0) 10-12 arası 

aile bireyine ve 5’i (%1) 13 ve üzeri arası aile bireyine sahip olduğu görülmektedir. Ankete katılan 

öğrencilerin yaş dağılımı ise 103’ü (%21)  15-20 yaş, 367'si (%74,9) 21-25 yaş, 10’u (%2) 26-30 

yaş ve 10’u (%2) 31 ve üstü yaş aralığındadır. Gelir grupları içerisinde en büyük payı 1501-3000 

TL arası gelire sahip olanlar oluşturmaktadır (%47,1). Ankete katılanlar medeni durum açısından 
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değerlendirildiğinde 39’unun (%7,9) evli, 451'inin (%92,1) bekar olduğu görülmektedir. Ankete 

katılanların öğrenim gördüğü bölüm dağılımı ise 150’si (%30,6)  İşletme, 101’i (%20,6) İktisat, 

109’u (%22,2) Maliye ve 121’i (%26,6) Kamu Bölümü şeklindedir. 

2.7. Araştırmanın Güvenirliliği ve Faktör Analizi 

 Memnuniyet düzeyini ölçmek ile  ilgili olan veri setinin faktör analizine uygunluğunu test 

eden KMO değeri (0,792) faktör analizi yapılabilmesi için uygun ve mükemmel bir değerdir. Yine 

aynı amaca hizmet eden Bartlett testi anlamlılık düzeyi = 0,00) olduğundan ve p<0.05 olması 

koşulunu sağladığından verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. Memnuniyet 

düzeyini ölçmek ölçmek amacıyla uygulanan faktör analizi sonucunda, kullanılan ölçekteki 

ifadelerin tek boyut altında toplandığı görülmektedir. 

Tavsiye etme düzeyini ölçen veri setinin faktör analizine uygunluğunu test eden KMO değeri 

(0,753) faktör analizi yapılabilmesi için uygun ve mükemmel bir değerdir. Yine aynı amaca hizmet 

eden Bartlett testi significance = 0,00) olduğundan ve p<0.05 olması koşulunu sağladığından 

verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. Tavsiye etme düzeyini ölçmek 

amacıyla uygulanan faktör analizi sonucunda, kullanılan ölçekteki ifadelerin tek boyut altında 

toplandığı görülmektedir. 

Tablo 2.2: Memnuniyet Düzeyi Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi ve Güvenirlilik Analizi 

 

 

 

Maddeler 

 

Toplam 

Açıklanan Varyans  

% 

(Toplam = 8,328) 

 

Cronbach’s Alfa 

 

  

Memnuniyet 

 

8,991 ,803 

 
     

KMO = 0,792  Toplam Açıklanan Varyans = 8,991   

 

Tablo 2.3: Tavsiye Etme Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi ve Güvenirlilik Analizi 

 

 

 

Maddeler 

 

Toplam 

Açıklanan Varyans  

% 

(Toplam = 8,328) 

 

Cronbach’s Alfa 

 

  

Tavsiye Etme 

 

22,507 ,712 

 
     

KMO = 0,753 Toplam Açıklanan Varyans = 22,507    

  

2.8. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Tablo 2.4: Harran Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversitelerine Yönelik Memnuniyet 

Düzeyleri ile Üniversiteyi Tavsiye Etme Arasındaki  İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Pearson 

Korelasyon Analizi sonuçları  
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M
em

n
u
n
iy

et
 

T
av

si
y
e 

E
tm

e 

Memnuniyet Pearson 

Korelasyon 

Sig. (2.tailed) 

N 

1 

 

 

 

490 

,897** 

 

,000 

 

490 

Tavsiye Etme Pearson 

Korelasyon 

Sig. (2.tailed) 

N 

,897** 

 

,000 

 

490 

1 

 

 

 

490 

  

 Harran üniversitesi İ.İ.B.F’de eğitim gören öğrencilerin üniversiteye yönelik memnuniyet 

düzeyi ile üniversiteyi başkalarına tavsiye etme düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik 

olarak yapılan pearson korelasyon analizi sonucunda memnuniyet düzeyi ile tavsiye etme düzeyi 

arasındaki ilişkiden elde edilen sig. (p) değeri ,000'dır. ,000 değeri ,05 değerinden küçük olduğu 

için iki değişken arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Korelasyon katsayısı yani r 0,00-

0,25 arasında ise çok zayıf, 0,26-0,49 arasında ise zayıf, 0,50-0,69 arasında ise orta, 0,70-0,89 

arasında ise güçlü ve 0,90-1,00 arasında ise çok güçlü bir ilişki olduğu yorumu yapılabilir. 

Memnuniyet ile tavsiye etme arasındaki korelasyon kat sayısı değeri r= 0,897 olmasından dolayı 

aralarında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu sonucuna varılır. Yani memnuniyet düzeyi arttıkça 

tavsiye etme düzeyi de artmaktadır. H1 hipotezi desteklendi. 

SONUÇ  

 Davranışsal niyetler müşteri memnuniyeti ile oluşur. Bunlardan biri de tavsiye etmedir. 

Alınan ürün ya da hizmetlerden memnuniyet duyan müşteriler tekrar satın alım yapacak ayrıca söz 

konusu ürün ve ya da hizmeti başkalarına da tavsiye edeceklerdir. Eğitim hizmeti müşterileri olan 

öğrencilerin aldıkları hizmetlerden tatmin dereceleri memnuniyet düzeylerini belirleyecek bu da hiç 

kuşkusuzu üniversiteyi tavsiye edip etmemelerini etkileyecektir. Bu nedenle bu çalışma, Harran 

Üniversitesi öğrencilerinin üniversitenin sunduğu hizmetlere yönelik duyduğu memnuniyet düzeyi  

ile üniversiteyi başkalarına tavsiye etmeleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapılmıştır. 

Araştırma anketi, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören 490 

öğrenciye uygulanmıştır.  

 Harran üniversitesi İ.İ.B.F’de eğitim gören öğrencilerin üniversitenin hizmetlerine yönelik 

memnuniyet düzeyleri ile üniversiteyi başkalarına tavsiye etme arasındaki ilişkiyi belirlemeye 

yönelik pearson korelasyon analizi yapıldı. Analiz sonucunda memnuniyet düzeyi ile tavsiye etme 

arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu çalışmanın kısıtlarından biri anket yönteminin kullanılmasıdır. Ayrıca Harran Üniversitesi 

öğrencilerine yönelik olarak bu çalışmanın yapılmış olması da çalışmanın diğer bir kısıdını 

oluşturmaktadır. Araştırmanın farklı yöntemler ve farklı üniversitelerde yapılması sonuçların 

genelleştirilebilmesi açısından önem arz etmektedir 
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ÖZET 

 Günümüzde müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının değişim göstermesi ile birlikte müşteriyi 

memnun etmek de oldukça zorlaşmıştır. Sadakatin temelini memnuniyetin oluşturmasından dolayı, 

tüm kurumlar müşteri odaklı olmaya başlamışlardır. Artan rekabet koşullarında müşteri odaklı 

işletmeler, müşterilerinin beklenti, istek ve ihtiyaçlarını karşılayarak tatmin olmuş müşteriler elde 

etmektedirler. Ayrıca müşteriler yaşadıkları deneyimleri çevreleri ile paylaşarak kurum imajının 

artmasını sağlamaktadırlar. İyi bir kurumsal imaj toplumun güvenini kazanmada ve kurumun 

amacına ulaşmasında önemli bir faktördür. Tüketiciler satın alma kararını verirken imajı güçlü ve 

olumlu kurumları tercih ederler. Yani kurumsal imaj, müşterilerin satın alma kararlarını 

etkilemektedir. Aynı şekilde güçlü bir kurumsal imaja sahip olan üniversiteler de öğrenciler 

tarafından daha fazla tercih edilecektir. Bu çalışma, öğrencilerinin eğitim gördükleri üniversiteye 

yönelik kurumsal imaj algısı ile sadakat düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile 
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yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda hazırlanan anket 490 öğrencinin 

gönüllü katılımı ile yüz yüze uygulanmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS 

programı ile analiz edilmiştir. Demografik faktörlerin frekans analizleri yapılmıştır. Ölçeklerin alt 

boyutlarını belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Ölçeklerin güvenirliliğini belirlemek için ise 

cronbach alpha testi yapılmıştır. Üniversitenin algılanan kurumsal imajı ile öğrencilerin sadakat 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Kurumsal imaj 

algısı ile sadakat düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan pearson korelasyon testi analizi 

sonucunda, iki değişken arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Öğrenim, Kurumsal İmaj, Sadakat. 

Jel Kodları: M00,M10,M19. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CORPORATE IMAGE 

PERCEPTION OF THE UNIVERSITIES AND THE LOYALTY LEVELS OF 

THE STUDENTS 

ABSTRACT 

 Nowadays, with the changing demands and needs of the customers, it has become quite 

difficult to satisfy the customer. Because the basis of loyalty is satisfaction, all institutions have 

started to be customer focused. In increasing competition conditions, customer-oriented businesses 

meet the expectations, demands and needs of their customers and obtain satisfied customers. In 

addition, customers share their experiences with their environment and increase their corporate 

image. A good corporate image is an important factor in gaining the trust of the society and 

achieving the purpose of the institution. Consumers prefer strong and positive institutions in making 

their purchasing decisions. In other words, corporate image affects customers' purchasing decisions. 

Similarly, universities with a strong corporate image will be more preferred by students. This study 

was carried out to determine the relationship between corporate image perception and loyalty levels 

of university students. The universe of the study consisted of the students of Harran University 

Faculty of Economics and Administrative Sciences. The questionnaire prepared for the purpose of 

the study was applied face to face with the voluntary participation of 490 students. The data 

obtained as a result of the survey were analyzed with SPSS program. Frequency analyzes of 

demographic factors were performed. The cronbach alpha test was used to determine the reliability 

of the scales. Pearson correlation analysis was performed to determine the relationship between the 

perceived corporate image of the university and the loyalty levels of the students. As a result of the 

pearson correlation test analysis conducted to determine the relationship between corporate image 

perception and loyalty level, it was found that there was a positive and strong relationship between 

the two variables. 

Keywords: Higher Education, Corporate Image, Loyalty. 

Jel Codes: M00,M10,M19. 

 

GİRİŞ 

Küreselleşme olgusunun getirdiği şartlar nedeniyle tüm kurumların olduğu gibi,  

üniversitelerin de kapalı sistemden açık sisteme doğru yönelmeleri ve bu sürece adapte olmaya 

çalışmaları, üniversiteleri büyük bir rekabet ve var olma yarışı içine sokmuştur. Günümüzde artan 

üniversite sayıları ile birlikte ülkemizde neredeyse her ilde en az bir üniversitenin var olması sonucu 
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toplam üniversite sayısı 200'e yaklaşmıştır. Bu durum sonucu ise tercih yöntemi ve sistem tamamen 

değişim göstermiş olup, önceleri üniversiteler öğrencileri seçerken, mevcut sistemde ise 

öğrencilerin üniversite seçmeye başladığı görülmektedir.  

Bu değişim sürecinin yaşanmasın da artan üniversite sayısı ile birlikte, öğrencilerin alternatif 

tercih sayılarının da çeşitlilik göstermesi rol oynamaktadır. Seçenden ziyade seçilen olan 

üniversiteler, tercih edilebilirliklerini artırmak için sadece somut yatırımların yeterli olmadığının 

farkında olup, hem kurumun kendi üyelerinin hem de kurum dışındaki hedef kitlenin düşünce 

dünyasındaki algılarına hitap etmeye çalışmaktadırlar.  Bu uygulamayı başarı ile yerine getirmenin 

en etkin yolu ise kurumsal imaj ile sağlanmaktadır. Maddi ve somut bir varlıktan öte manevi ve 

soyut bir kavram olan kurumsal imaj sistemli bir biçimde oluşturulduğunda,  kurumun saygın 

marka değeri kazanmasının yanı sıra, müşteri sadakatinin elde edilmesinde de kuruma gözle 

görülebilir bir katkı sağlamaktadır. 

1. Konuya İlişkin Literatür Taraması ve Kavramsal Çerçeve 

1.1. Konuya İlişkin Literatür Taraması 

 Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, çalışmaların daha çok kar amaçlı faaliyette 

bulunan ticari işletmeler kapsamında yapıldığı görülmektedir. Birincil amacı kar olmayan, özellikle  

üniversite ve benzeri kurumlarda kurumsal imaj içerikli  yapılan çalışmaların diğer  kamu ve  

kuruluşlara kıyasla  daha az olduğu dikkat çekmektedir (Arpan vd., 2003:97).  Fakat günümüzde, 

değişen dünya düzeninin getirdiği rekabetçi ortam, ticari işletmeler kadar diğer kurumları, özellikle 

de üniversiteleri varlıklarını devam ettirebilmeleri için değişim yapmaya zorlamaktadır.  

 Günümüzde üniversitelerin, sadece devletin sağladığı fonlarla hayatlarını devam 

ettirebilmeleri oldukça zorlaşmıştır.  Sağlanan desteklerin tüm ihtiyaçları eksiksiz bir biçimde 

yerine getirilmesinin güçlüğü, üniversiteleri yeni kaynak arayışı içerisine sokmuştur. Bu 

kaynakların temininde en etkin yollardan bir tanesi ise güçlü ve etkili bir kurumsal imajın varlığı ile 

olmaktadır. Sağlam bir kurumsal imaja sahip olan üniversiteler, hem çeşitli sanayi kuruluşlarından 

araştırma yapmak amacıyla parasal kaynak sağlarken,  hem de çeşitli kurum ve vakıflardan yardım 

yoluyla kaynak temin edebilirler (Cerit, 2006:348). 

 Alves ve Raposo (2010)'da Portekiz'de bir devlet üniversitesinde 2687 öğrencinin 

katılımıyla yaptıkları çalışmada, üniversitenin sahip olduğu imajın öğrenci davranışlarına olan 

etkiyi ölçmüşlerdir. Çalışmanın sonucunda, üniversite imajının öğrenci memnuniyetinin 

oluşmasında etkin bir role sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Karacabey ve Arkadaşları (2016)'da yaptıkları bir araştırmada, öğrencilerin üniversite 

tercihlerinde etkili olan nedenler ile kazandıktan sonra üniversiteye devam edip etmeyeceklerinde 

rol oynayan unsurları belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmanın ana evrenini Anadolu Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören 1. sınıf öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre 

öğrenciler üniversite tercihlerinde üniversitenin ünü, sahip olduğu ve öğrencilere sunduğu imkan ve 

olanaklar, üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri, eğitim ve akademik kadronun 

kalitesi, bulunduğu şehir ve şehrin özelliklerini göz önünde bulundurduklarını söylemişlerdir. 

 Taşlıyan ve Arkadaşlarının (2013), Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin öğrenci bakış açısıyla 

sahip olduğu imajı ölçmek ve öğrencilerin kurumsal imaja yönelik algılamalarını ortaya çıkarmak 

amacıyla 435 öğrenciyi kapsayan çalışmalarının, bir diğer amacı ise algılanan kurumsal imajın; 

örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve akademik başarı ile olan ilişkisini ortaya 

koymaktır. Yapılan araştırma sonucunda, üniversitenin kurumsal imajı ile örgütsel bağlılık, örgütsel 

vatandaşlık davranışının boyutları ve öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki 
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olduğu saptanmıştır. Ancak örgütsel bağlılık ile akademik başarı arasında bir ilişkinin 

bulunmadığına ulaşılmıştır. 

 Parameswaran ve Glowacka (1995)'de yaptıkları çalışmalarında,  özellikle rekabet olgusuna 

vurgu yaparak, üniversitelerin bu süreçte avantajlı duruma geçebilmeleri için imaj artırma 

politikalarına ağırlık verdiklerini ifade etmişlerdir. Yine benzer bir araştırmada Palacio ve 

Arkadaşları (2002), tarafından yapılmış olup, yazarlar üniversitelerin eğitimde en önemli iki unsur 

olan, kalite ve imaj kavramları üzerinde durduklarını ve aynı zamanda bu iki alanda üniversitelerin,  

gelişim için büyük miktarda bütçe ayırdıklarını tespit etmişlerdir. 

1.2. Kavramsal Çerçeve 

 Bilimde ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler sonrası sınırların ortadan kalkarak dünyanın 

tek bir pazar haline gelmesi,  bu pazarda yer alanlar kadar almak isteyen tüm kurumları da endişeye 

düşürmüştür. Geçmiş yıllara kıyasla bugünün piyasasında bir ürünü üretmek, müşteriyi elde etmede 

ve sadakatini kazanmada tek başına yeterli olmadığı bilinmektedir. Çünkü günümüzde benzer bir 

ürünü üreten ve hizmete sunan yüzlerce rakip firma mevcuttur. Ve bu firmalar;   kampanya, indirim 

günleri, indirim çekleri gibi çeşitli pazarlama stratejileri ile kısa sürede rekabet avantajı elde 

edebilmektedirler.  Bu ve buna benzer yöntemler,  kuruma çeşitli fırsatlar sağlamakla birlikte uzun 

vadede hayatta kalmalarında tek başlarına yeterli değildirler. Bir kurumun uzun dönemde varlığını 

devam ettirmesinde, içerisinde kurumun kendisine has özellikleri barındıran ve bu özelliklerin,  

rakipleri tarafından taklit edilmesi zor hatta imkânsız olmasında kurumun sahip olduğu imaj rol 

oynamaktadır. 

 Yazın incelendiğinde özellikle kurumsal imaj ile ilgili yazarlar tarafından yapılmış birçok 

tanımın olduğu görülmektedir. Yapılan her bir tanımda mikro farklılıklar olsa da makro açıdan 

bakıldığında aynı konular üzerinde durdukları görülmektedir. Howard (1998) kurumsal imajı; bir 

kurumu meydana getiren sözel, davranışsal ve görsel unsurların oluşturduğu bütün şeklinde ifade 

etmektedir. Aaker (1996) ise daha detaylı bir biçimde konuyu ele alarak kurumsal imajı; 

tüketicilerin, çalışanların, yatırımcıların ve diğer ilgililerin,  kurumun ismine odaklı, iyi-kötü ya da 

güçlü-zayıf gibi unsurlarla oluşturdukları duygusal tepki kümesi olarak açıklamıştır. Tanımlar bir 

bütün olarak sentezlendiğinde, kurumların tüm paydaş gruplarının, işletmelerin yaptıkları ve 

söyledikleri doğrultusunda bir izlenime sahip oldukları (Küçük, 2005: 247), ve bu izlenimlerin ise 

imaj oluşumunda önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Kurumsal imaj oluşumu uzun 

vadeli bir dönemi kapsamakta olup, bu süreci başarıyla tamamlayan kurumlar,  rakiplerine kıyasla 

büyük bir avantaj elde etmiş olacaklarıdır. Bu bağlamda kurumların bu süreci başarıyla 

tamamlayabilmeleri için öncelikli olarak (Alt yapı oluşturma, Dış imaj oluşturma, İç imaj oluşturma 

ve Soyut imaj oluşturma) gibi temel unsurları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

 

2. Yöntem 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı,  Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi öğrencilerinin 

üniversiteye yönelik kurumsal imaj algıları ile sadakat düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.  

Örnekleme Süreci 

Araştırmanın ana kütlesini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan veriler basit tesadüfi örnekleme metodu kullanılarak 

yüz yüze anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Anketler 15.02.2018 ile 28.02.2018 tarihleri 

arasında yapılmıştır. 
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Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Tayyar ve Dilşeker’in (2012) 

tarafından geliştirilen kurumsal imaj algısını ölçen 3 maddelik ve sadakat düzeyini ölçen 3 

maddelik ölçek yer almaktadır.  İkinci bölümde, öğrencilerin cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, 

toplam aile geliri, toplam aile birey sayısı ve eğitim gördüğü bölüm gibi 7 demografik soruya yer 

verilmiştir. Anket formu Harran Üniversitesi İ.İ.B.F’de eğitim gören 490 öğrenciye uygulandı. 

Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın amacı doğrultusunda geliştirilen hipotez şu şekildedir: H1: Harran Üniversitesi 

öğrencilerinin üniversitelerine yönelik kurumsal imaj algıları ile sadakat düzeyi arasında bir ilişki 

vardır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan anket Harran Üniversitesi İ.İ.B.F’de eğitim 

gören 490 öğrenciye uygulanmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket 

programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada ölçeğin tek boyutluluk özelliğini araştırmak amacıyla 

Faktör Analizinden yararlanılmıştır.  Güvenilirliğin belirlenmesi için Cronbach Alpha Testinden 

yararlanılmıştır. Kurumsal imaj algısı ve sadakat düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson 

Korelasyon testi yapıldı. 

Araştırmanın Bulguları 

    Tablo 2.1: Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Özellikleri  

 Sıklık Yüzdel

ik 

 Sıklık Yüzdeli

k 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

 

266 

224 

490 

 

54,3 

45,7 

100 

Aile Birey 

Sayısı 

1-3 

4-6 

7-9 

10-12 

13 ve üzeri 

Toplam 

 

34 

251 

141 

59 

5 

490 

 

6,9 

51,2 

28,8 

12,0 

1,0 

100 

Yaş 

15-20 

21-25 

26-30 

31 ve 

üstü 

Toplam 

 

103 

367 

10 

10 

490 

 

21,0 

74,9 

2,0 

2,0 

100 

 Aylık Gelir 

1500 TL ve altı 

1501-3000 TL 

3001-4000 TL 

4001-5000 TL 

5001 TL ve üstü 

Toplam 

 

151 

231 

55 

10 

43 

490 

 

30,8 

47,1 

11,2 

2,0 

8,8 

100 

Medeni 

Durum 
Evli 

Bekâr 

Toplam 

 

 

39 

451 

490 

 

         

          

7,9 

        

92,1 

100 

 

Bölümünüz 
İşletme 

İktisat 

Maliye 

Kamu Yönetimi 

Toplam 

 

150 

101 

109 

121 

490 

 

         

30,6 

         

20,6 

         

22,2 

         

26,6 

         100 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri incelenecek olursa, katılımcıların 

266’sı (%54,3) kadın, 224’ü (%45,7) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin toplam aile sayısına bakıldığında, katılımcıların 34’ü (%6,9) 1-3 arası aile bireyine, 

251’i (%51,2) 4-6 arası aile bireyine, 141’i (%28,8) 7-9 arası aile bireyine, 59’u (%12,0) 10-12 arası 

aile bireyine ve 5’i (%1) 13 ve üzeri arası aile bireyine sahip olduğu görülmektedir. Ankete katılan 

öğrencilerin yaş dağılımı ise 103’ü (%21)  15-20 yaş, 367'si (%74,9) 21-25 yaş, 10’u (%2) 26-30 

yaş ve 10’u (%2) 31 ve üstü yaş aralığındadır. Gelir grupları içerisinde en büyük payı 1501-3000 

TL arası gelire sahip olanlar oluşturmaktadır (%47,1). Ankete katılanlar medeni durum açısından 

değerlendirildiğinde 39’unun (%7,9) evli, 451'inin (%92,1) bekâr olduğu görülmektedir. Ankete 

katılanların öğrenim gördüğü bölüm dağılımı ise 150’si (%30,6)  İşletme, 101’i (%20,6) İktisat, 

109’u (%22,2) Maliye ve 121’i (%26,6) Kamu Bölümü şeklindedir. 

Araştırmanın Güvenirliliği ve Faktör Analizi 

Kurumsal imaj algısını ölçmek ile ilgili olan veri setinin faktör analizine uygunluğunu test 

eden KMO değeri (0,728) faktör analizi yapılabilmesi için uygun ve mükemmel bir değerdir. Yine 

aynı amaca hizmet eden Bartlett testi significance = 0,00) olduğundan ve p<0.05 olması koşulunu 

sağladığından verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. Kurumsal imaj algısını 

ölçmek amacıyla uygulanan faktör analizi sonucunda, kullanılan ölçekteki ifadelerin tek boyut 

altında toplandığı görülmektedir. 

Sadakat düzeyini ölçmek ile ilgili olan veri setinin faktör analizine uygunluğunu test eden 

KMO değeri (0,752) faktör analizi yapılabilmesi için uygun ve mükemmel bir değerdir. Yine aynı 

amaca hizmet eden Bartlett testi anlamlılık düzeyi = 0,00) olduğundan ve p<0.05 olması koşulunu 

sağladığından verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. Sadakat düzeyini 

ölçmek ölçmek amacıyla uygulanan faktör analizi sonucunda, kullanılan ölçekteki ifadelerin tek 

boyut altında toplandığı görülmektedir.  

 

Tablo 2.2 : Kurumsal İmaj Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi ve Güvenirlilik Analizi 

 

 

 

Maddeler 

 

Toplam 

Açıklanan Varyans  

% 

 

Cronbach’s Alfa 

 

  

Kurumsal İmaj Algısı 

 

7,606 ,771 

 
     

KMO = 0,728  Toplam Açıklanan Varyans = 7,606    

 

Tablo 2.3: Sadakat Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi ve Güvenirlilik Analizi 

 

 

 

Maddeler 

 

Toplam 

Açıklanan Varyans  

% 

 

Cronbach’s Alfa 

 

  

Sadakat 

 

8,945 
 

,708 

 
     

KMO = 0,752 Toplam Açıklanan Varyans = 7,606    

 

 

Hipotezlerin Test Edilmesi 
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Tablo2.4: Harran Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversitelerine Yönelik Kurumsal İmaj 

Algısı ile Sadakat Düzeyi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Pearson Korelasyon 

Analizi sonuçları  

  

K
u
ru
m
sa
l 
İm

aj
 

A
lg
ıs
ı 

S
ad

ak
at

 

K
u
ru

m
sa

l 

İm
aj
 A

lg
ıs
ı Pearson Korelasyon 

 

Sig. (2.tailed) 

 

N 

1 

 

 

 

490 

,801 

 

,000 

 

490 

S
ad

ak
at

 Pearson Korelasyon 

 

Sig. (2.tailed) 

 

N 

,801 

 

,000 

 

490 

1 

 

 

 

490 

  

Harran üniversitesi İ.İ.B.F’de eğitim gören öğrencilerin üniversiteye yönelik kurumsal imaj 

algısı ile sadakat düzeyleri ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak yapılan pearson korelasyon analizi 

sonucunda kurumsal imaj algısı ile sadakat düzeyi ilişkisinden elde edilen anlamlılık düzeyi değeri 

(p) değeri,000'dır. ,000 değeri ,05 değerinden küçük olduğu için kurumsal imaj algısı ve sadakat 

düzeyi arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Korelasyon katsayısı yani r 0,00-0,25 

arasında ise çok zayıf, 0,26-0,49 arasında ise zayıf, 0,50-0,69 arasında ise orta, 0,70-0,89 arasında 

ise güçlü ve 0,90-1,00 arasında ise çok güçlü bir ilişki olduğu yorumu yapılabilir. Kurumsal imaj 

algısı ile sadakat düzeyi arasındaki korelasyon kat sayısı değeri r= 0,801olmasından dolayı 

aralarında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu sonucuna varılır. Yani kurumsal imaj algısı arttıkça 

sadakat düzeyi de artmaktadır. H1 hipotezi desteklendi. 

SONUÇ  

Müşteri sadakatinin temelinde kuşkusuz beklentilerin karşılanması yatmaktadır. Hizmetlerin 

özellikleri nedeniyle tatmin şekli kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Eğitim hizmeti müşterileri 

olan öğrencilerin aldıkları hizmetlerden tatmin dereceleri memnuniyet düzeylerini belirleyecek bu 

da sadakat düzeylerini etkileyecektir. Tatmin düzeyi yüksek olan öğrenciler bu duygularını 

çevresinde bulunan bireylerle paylaşarak kurumun imajını olumlu şekilde etkilemektedirler. Bu 

nedenle bu çalışma, Harran Üniversitesi öğrencilerinin üniversiteye yönelik kurumsal imaj algıları 

ile sadakat düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma anketi, Harran 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören 490 öğrenciye uygulanmıştır.  

Harran üniversitesi İ.İ.B.F’de eğitim gören öğrencilerin üniversiteye yönelik kurumsal imaj 

algıları ile sadakat düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik pearson korelasyon analizi 

yapıldı. Analiz sonucunda kurumsal imaj algısı ve sadakat düzeyi arasında pozitif ve güçlü bir ilişki 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu çalışmanın kısıtlarından biri anket yönteminin kullanılmasıdır. Ayrıca Harran 

Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak bu çalışmanın yapılmış olması da çalışmanın diğer bir 
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kısıdını oluşturmaktadır. Araştırmanın farklı yöntemler ve farklı üniversitelerde yapılması 

sonuçların genelleştirilebilmesi açısından önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Kalkınma Ajanslarından işletmelerin yararlanıp yararlanmama durumunu araştırmaktır. 

Kalkınma Ajansı, bölgesel anlamda kalkınma problemlerini tespit edip, her alanda ülke ve bölge 

ekonomisinin gelişmesini ve kalkınmasını destekleyen birimlerdir. Kalkınma Ajanslarının gerek kamu 

sektörüne gerek özel sektöre farklı türde teşvik ve destekleri mevcuttur. Bu çalışmada da işletmelerin 

Kalkınma Ajanslarının teşvik ve desteklerinden yararlanma derecesini tespit etmek için Gaziantep’te faaliyet 

gösteren bazı işletmelere anket çalışması uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS’ te Güvenilirlik ve Geçerlilik 

Analizi, Frekans T-testi ve Varyans Analizi ile test edilmiştir. Çalışma sonucunda işletmelerin çoğunluğu 

Kalkınma Ajanslarının ülkemiz ekonomisi için büyük önem arz ettiklerini ancak; kalkınma ajanslarının 

tanıtımının verimli yapılmaması, desteklerde bürokratik işlemlerin uzun ve karmaşık olması, destek sürecinin 

uzun olması vb. gibi nedenlerden dolayı işletmelerin verimli olarak faydalanamadıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Ajansları, Destek, Hibe, Gaziantep 

Jel Kodları: A10, G28, O12 

 

MEASURING IMPACT BENEFIT FROM THE SMES IN GAZIANTEP TO 

DEVELOPMENT AGENCY  

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate whether the enterprises benefit from Development Agencies. 

Development Agency is a unit that identifies development problems in a regional sense and supports the 

development and development of the economy of each country and region. Development Agencies have 

different types of incentives and supports both in the public sector and in the private sector. In this study, a 

questionnaire survey was applied to some enterprises operating in Gaziantep to determine the degree of 

benefiting from the incentives and supports of the Development Agencies of the enterprises. Survey results 

were tested with SPSS Reliability and Validity Analysis, Frequency T-test and Variance Analysis. As a 

result of the study, the majority of the enterprises stated that the Development Agencies are of great 

importance for the economy of our country; for example, the introduction of development agencies is not 

efficient, bureaucratic processes are long and complicated, support is long, and so on. 

 

Key Words: Development Agencies, Support, Grant, Gaziantep 

 Jel Codes: A10, G28, O12 
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GİRİŞ 

Ülkelerin ekonomik açıdan gelişmişliği, reel ve finansal sektörlerinin gelişimiyle doğru orantılıdır. 

Gelişmiş ülkeler sanayi ve ticari açıdan da gelişmiş ülkelerdir.  Bu nedenle ülkelerin gerek büyüme 

gerekse de gelişmiş ülkeler sınıfında yer alması için sanayi ve ticaret sektörünü geliştirmeleri 

gerekmektedir. Ülkelerde sektörlerin gelişimine devlet ya doğrudan ya da dolaylı olarak destek 

olarak kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Özellikle özel sektörün ağırlıklı olduğu ülkelerde 

devlet çeşitli teşvik ve desteklerle işletmelere destek olmalıdır. Ülkemizde de özellikle mali ve 

teknik açıdan işletmelere destek olmak amacıyla 2006 yılında Kalkınma Ajansları kurulmuş ve 

günümüzde hala faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

1. KALKINMA AJANSLARI 

Günümüzde işletmelerin nitelikli ürün üretememe, kalifiye personel bulamama, satış hacminde 

azalma, optimal satış fiyatı belirleyememe… vb. gibi problemlerin yanı sıra işletmelerin yaşadığı 

temel sorunlardan bir tanesi de finansal kaynak problemidir. Bu finansal kaynak problemi 

işletmelerin iş akışı için ciddi bir tehlike arz etmekte ve işletmeleri yeni kaynak arayışlarına 

sürüklemiştir. İşletmelerde arzu edilen minimum maliyetle kaynak bulmaktır. Düşük maliyetle 

edinilen kaynak, atıl kullanılmadığı takdirde, işletmeleri geliştirecek, işletmelerin gelişmesi de 

bölgeyi ve ülke ekonomisini geliştirecektir. İşletmelerin özkaynakları yeterli olmadığı durumlarda, 

ihtiyaç duydukları yabancı kaynak konusunda Devletimizin de işletmelere sağlamış olduğu destek 

ve hibeler mevcuttur. Bu destek ve hibe sağlayan kurumlardan birisi de kalkınma ajanslarıdır. 

Kalkınma Ajansları (KA) Avrupa Ülkelerinde 16. yüzyıldan itibaren bölgeleri ekonomik bakımdan 

geliştirmek, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, işletmelere danışmanlık 

rolünü de üstlenerek verimli bir biçimde faaliyetlerine devam etmeleri amacıyla kurulmuşlardır. 

Türkiye’de 1990’lı yıllarda Kalkınma Ajansları konusu değerlendirilmeye alınmış ve 2006 yılında 

çıkarılan 5449 Sayılı Kanun ile resmen kurulmuştur.  

Kalkınma Ajansları ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği 

(EURADA) tarafından yapılan tanım şöyledir: “Kalkınma Ajansları, sektörel ve genel kalkınma 

sorunlarını tespit eden, bunların çözümüne yönelik olanakları ve çözümleri belirleyen ve bu 

çözümleri geliştiren projeleri destekleyen birimlerdir (Kayasü ve Yaşar, 2004: 348-349).” 

Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 

geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete 

geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu 

olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi 

gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) 

mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel 

idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı 

Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, İstatistikî Bölge Birimleri 

Sınıflandırması (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik 

kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet 

gösteren kalkınma birimleridir (Ahiler Kalkınma Ajansı,2018). 

Kalkınma Ajanslarının verdikleri destekler mali ve teknik destekler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Mali destekler de kendi içerisinde doğrudan faaliyet desteği, güdümlü proje desteği, 

faiz desteği olmak üç kısımdan oluşmaktadır. 

2. GAZİANTEP İLİNİN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 
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Geçmişi MÖ 4000’li yıllara dayanan Gaziantep ili yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tarihi, 

kültürel, turizm ve sosyal açıdan bir kilit taşı olmasının yanı sıra ekonomik açıdan da bölgenin 

lokomotifi durumundadır.   

Güneydoğu Anadolu’yu batıya, Akdeniz ve Ortadoğu'ya bağlayan kara ve demir yollarının merkez 

noktası olması ve Gaziantep Havaalanının uluslararası niteliğe çıkarılmış olması mal, hizmet ve 

ziyaretçi akışını yoğunlaştırmaktadır. Yaygın ulaşım noktaları ağı sebebiyle ekonomik açıdan 

Türkiye’nin zengin illerinden birisidir. 

Gaziantep, sanayi ve ticarette çok gelişmiştir. Kentteki bütün gelişme özel sektörün çabaları ile 

oluşmuştur. Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük sanayi sitesi bulunur. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'nin 

sanayi ve ticaretinde 5. sıradadır. Gaziantep'in ülke çapında ihracat payı % 13'tür. 

Grafik-1. Gaziantep İlinin Sanayi Üretim Rakamları ve Türkiye Sanayisindeki Payı 

 
Kaynak: TÜİK, 2013. 

2004-2011 yılları arasında Türkiye’nin sanayi üretim rakamlarında 2008 yılı (2008 finansal krizi 

nedeniyle) haricinde tüm yıllarda sanayi üretimi artmıştır. Buna uyumlu olarak Gaziantep ilinin 

Türkiye sanayisindeki payı da özellikle 2009 yılından sonra ciddi bir artış göstermiştir. Bu da 

Gaziantep ilinin ekonomik önemini göstermektedir. 

Grafik-2. Gaziantep İlinin İhracat Rakamları ve Türkiye İhracatındaki Payı 
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Kaynak: TİM, 2018. 

Grafik 2’de Gaziantep ilinin 2010-2015 yılları arasındaki 6 yıllık ihracat rakamları ve Türkiye 

ihracatındaki payı gösterilmiştir. 2010 yılından sonra 2014’teki çok az düşüş haricindeki Gaziantep 

ilinin Türkiye ihracatındaki payının sürekli artış gösterdiği görülmektedir. 

3. GAZİANTEP İLİNDE BİR UYGULAMA 

 

3.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışma, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren özel işletmelerin Kalkınma Ajanslarından yararlanıp 

yararlanmadığını ve yararlanma düzeylerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Kalkınma 

Ajansından yararlanmayan işletmelere bilgi sağlayacağından önem arz etmektedir. 

 

3.2 Araştırmanın Materyali ve Yöntemi 

        Araştırmanın birincil verilerini İşletmelerle yüz yüze görüşme yoluyla yapılan anketlerden elde 

edilen veriler oluşturmaktadır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar ve istatistiki veriler ise çalışmanın 

ikincil verilerini oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklem hacmi aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır (Weiers, 2008:300): 
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p: Anakütlede gözlenen X’in oranı 

q: (1-p) değeri 

N: Anakütle hacmi 

n: Örneklem hacmi 

  : α=0.05 için 1.96. 

d: kabul edilebilir hata oranı 
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Yukarıdaki formülde, p ve q değerleri genel olarak bilinmemektedir. Bu nedenle anaktüleyi en iyi 

temsil edecek örneklem seçimi için başarı oranı (anakütlede gözlenen X olayının oranı) p=0,5 

olarak kabul edilir. Anakütlenin 5000 olduğu ve %90 güven seviyesinde, %3 kabul edilebilir hata 

oranı ile formüle göre 654 adet işletme ile anket yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmada, Gaziantep’te faaliyet gösteren KOBİ’lere 800 anket dağıtımı yapılmıştır. Bu 800 

anketin 689’u firmalar tarafından cevaplandırılmıştır. İşletmelerin anketlere katılım oranı yaklaşık 

% 86’dır. Yapılan anketler SPSS 18.0 programında analiz edilmiştir. Bu analiz kapsamında 

Reliability Tests (Güvenilirlik Testi), Geçerlilik Analizi ve Frekans analizi ile çalışma yapılmıştır. 

 

3.3 Bulgular ve Değerlendirme 
 İşletmelere uygulanan anket formu iki kısımdan oluşmaktadır ve işletmelere toplamda 23 

soru sorulmuştur. Birinci bölümde, işletmelerin özelliklerin belirten, işletmeleri tanımlayan 

tanımlayıcı sorular sorulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, işletmelerin gözünden Kalkınma 

Ajanslarını görmek için işletmelere açıklayıcı sorular sorulmuştur. 

Tablo 1. Güvenilirlik Testleri 
Cronbach's Alpha Standartlaştırılmış Öğelere Dayalı Cronbach’s Alpha Öğelerin Sayısı 

,757 ,763 23 

 Tablo 1’e bakıldığında, işletmelere uygulanan anket sorularının yaklaşık % 76 güvenilir 

olduğu görülmektedir. Cronbach’s Alpha değerinin çoğunlukla % 70’in üzeri olması arzu edilir 

(Eymen, 2007: 74-80). Bu da işletmelere uygulanan soruların ve cevapların objektif bir niteliğe 

sahip olduğunun göstergesidir. 

Tablo 2. Geçerlilik Analizi 
 N % 

DURUMLAR 

Geçerli 689 100,0 

Hariç Tutulan 0 ,0 

Toplam 689 100,0 

Tablo 2’den anlaşıldığı üzere, işletmeler tarafından cevaplandırılan 689 anket çalışmasının tamamı 

analize dâhil edilmiştir, hariç tutulan veya geçersiz olan bir anket çalışması yoktur. 

Tablo 3. İşletmelere Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Geçerli Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

F
aa
li
y
et
 S
ü
re
si

 1-3 78 11,3 11,3 11,3 

4-6 100 14,5 14,5 25,8 

7-9 151 21,9 21,9 47,8 

10 ve üstü 360 52,2 52,2 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

S
ek
tö
r 

üretim 270 39,2 39,2 39,2 

ticaret 289 41,8 41,8 81,0 

hizmet 130 19,0 19,0 100 

Toplam 689 100,0 100,0  

A
k

ti
f 

B
ü
y
ü
k
lü
k
 

1000-50000 54 7,8 7,8 7,8 

51000-150000 197 28,6 28,6 36,4 

151000-500000 172 25,0 25,0 61,4 

501000 ve üstü 266 38,6 38,6 100,0 
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Geçerli Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

F
aa

li
y

et
 

S
ü
re
si

 

1-3 78 11,3 11,3 11,3 

4-6 100 14,5 14,5 25,8 

7-9 151 21,9 21,9 47,8 

10 ve üstü 360 52,2 52,2 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

E
ğ
it
im

 D
u
ru
m
u
 ilköğretim 50 7,3 7,3 7,3 

lise 221 32,1 32,1 39,4 

üniversite 376 54,5 54,5 93,9 

lisansüstü 42 6,1 6,1 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

S
at
ış
 A

rt
ış
 O

ra
n
ı 

%1 ve altı 64 9,3 9,3 9,3 

%1-25 334 48,5 48,5 57,8 

%26-50 192 27,9 27,9 85,6 

%51-100 72 10,4 10,4 96,1 

%101 ve üstü 27 3,9 3,9 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

D
es

te
k

 

A
lm

a 

evet aldım 237 34,4 34,4 34,4 

hayır almadım 452 65,6 65,6 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

D
es
te
k
 A

lı
n
an
 K

u
ru
m
 v
e 
K
u
ru
lu
şl
ar

 KOSGEB 105 15,2 15,2 15,2 

K.Ajansları 48 7,0 7,0 22,2 

TÜBİTAK 12 1,7 1,7 23,9 

AB 3 0,4 0,4 24,4 

Bakanlıklar 18 2,6 2,6 27,0 

Diğer 39 5,7 5,7 32,7 

Hiçbiri 452 65,6 65,6 98,3 

KOSGEB ve TÜBİTAK 7 1,0 1,0 99,3 

K. Ajansı ve TÜBİTAK 5 0,7 0,7 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

 Gaziantep’te reel sektörde faaliyet gösteren toplamda 800 işletmeye anket çalışması 

yapılmış, işletmelerin 689 ‘u anket çalışmasına katılmıştır. Yani anketlere katılım oranı % 86’dır. 

İşletmelere uygulanan anket sorularında işletmelere ait tanımlayıcı bilgiler şunlardır; 

 İşletmelerin %50’den fazlası faaliyet süresi 10 yıl ve üstü olan işletmelerdir. Yani 

işletmeler 2006 yılında kurulan Kalkınma Ajanslarının kuruluş tarihinden önce kurulmuştur. 

 İşletmelerin yaklaşık % 39’u üretim, % 41’i ticaret alanında faaliyet göstermektedir. 

Yani bu işletmelerin nakit ihtiyaçları göz önüne alındığında, Kalkınma Ajansları gibi destek veren 

kuruluşlara ihtiyaçları olacaktır. 

 İşletmelerin büyük çoğunluğu aktif büyüklüğü 150.000 TL ve üzerinde olan 

işletmelerdir. 

 Anket çalışmasına katılan işletme ortak/yönetici/çalışanların yaklaşık % 60’ının eğitim 

durumu lisans ve lisansüstüdür. Yani daha eğitimli oldukları görülmektedir. 

 İşletmelerin yaklaşık 526’sının satışların % 50’nin altında artış göstermiştir.  
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 İşletmelerin yaklaşık % 66 gibi büyük çoğunluğu bankalar haricinde herhangi bir kurum 

ya da kuruluştan destek almamıştır. Bu da nakit ihtiyacı olan işletmelerin gelişip büyümesinde 

önünde büyük bir engel olduğunu göstermektedir. 

 Destek alan işletmelerin çoğunluğu KOSGEB’den destek almıştır. Kalkınma Ajansından 

destek alan işletmelerin sayısı ise 48’dir. Yani anket çalışmasına katılan işletmelerin yaklaşık % 7’si 

Kalkınma Ajanslarından destek almıştır. 
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Tablo 4. İşletmelere Ait Açıklayıcı İstatistikler 
Geçerli Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kalkınma Ajansının bölgesel kalkınmada ve ülke 
ekonomisinin kalkınmasında önemli bir rolü olduğunu 

düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 159 23,1 23,1 23,1 

Katılıyorum 287 41,7 41,7 64,7 

Kararsızım 147 21,3 21,3 86,1 

Katılmıyorum 71 10,3 10,3 96,4 

Kesinlikle Katılmıyorum 25 3,6 3,6 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma ajanslarının verdiği desteklerin işletmemin 

finansman sorununu tam olarak karşıladığını düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 50 7,3 7,3 7,3 

katılıyorum 159 23,1 23,1 30,3 

Kararsızım 224 32,5 32,5 62,8 

Katılmıyorum 209 30,3 30,3 93,2 

Kesinlikle Katılmıyorum 47 6,8 6,8 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma Ajanslarının kendilerini tam olarak piyasaya 

tanıttığını düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 25 3,6 3,6 3,6 

Katılıyorum 123 17,9 17,9 21,5 

Kararsızım 164 23,8 23,8 45,3 

Katılmıyorum 265 38,5 38,5 83,7 

Kesinlikle Katılmıyorum 112 16,3 16,3 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Ajanstan almak istediğim desteklerin vade yapısının 

işletmemize uygun olduğunu düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 28 4,1 4,1 4,1 

Katılıyorum 212 30,8 30,8 34,8 

Kararsızım 241 35,0 35,0 69,8 

Katılmıyorum 171 24,8 24,8 94,6 

Kesinlikle Katılmıyorum 37 5,4 5,4 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma Ajanslarının çalışma performansını yeterli 

görüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 40 5,8 5,8 5,8 

Katılıyorum 143 20,8 20,8 26,6 

Kararsızım 198 28,7 28,7 55,3 

Katılmıyorum 232 33,7 33,7 89,0 

Kesinlikle Katılmıyorum 76 11,0 11,0 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma ajanslarının resmi yazışma ve prosedürlerinin uzun 

ve karışık olduğunu düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 126 18,3 18,3 18,3 

Katılıyorum 253 36,7 36,7 55,0 

Kararsızım 190 27,6 27,6 82,6 

Katılmıyorum 99 14,4 14,4 97,0 

Kesinlikle Katılmıyorum 21 3,0 3,0 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma ajanslarının proje ve destek değerleme sürecinin çok 

uzun olduğunu düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 113 16,4 16,4 16,4 

Katılıyorum 264 38,3 38,3 54,7 

Kararsızım 202 29,3 29,3 84,0 

Katılmıyorum 88 12,8 12,8 96,8 

Kesinlikle Katılmıyorum 22 3,2 3,2 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma ajanslarının desteklerinde objektif davrandığını 

düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 57 8,3 8,3 8,3 

Katılıyorum 168 24,4 24,4 32,7 

Kararsızım 246 35,7 35,7 68,4 

Katılmıyorum 148 21,5 21,5 89,8 

Kesinlikle Katılmıyorum 70 10,2 10,2 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma Ajanslarının mevcut faaliyet gösteren işletmelerden 

ziyade, yeni kurulan işletmelere daha fazla destek vermesi 
gerektiğini düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 156 22,6 22,6 22,6 

Katılıyorum 258 37,4 37,4 60,1 

Kararsızım 131 19,0 19,0 79,1 

Katılmıyorum 109 15,8 15,8 94,9 

Kesinlikle Katılmıyorum 35 5,1 5,1 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma Ajansları çalışanlarının kurum ve kuruluşlara olan 

ilgisinin yeterli olduğunu düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 30 4,4 4,4 4,4 

Katılıyorum 166 24,1 24,1 28,4 

Kararsızım 228 33,1 33,1 61,5 

Katılmıyorum 199 28,9 28,9 90,4 

Kesinlikle Katılmıyorum 66 9,6 9,6 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma Ajanslarının tüm işletmelere yaklaşımının eşit 

olduğunu düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 30 4,4 4,4 4,4 

Katılıyorum 166 24,1 24,1 28,4 

Kararsızım 219 31,8 31,8 60,2 

Katılmıyorum 194 28,2 28,2 88,4 

Kesinlikle Katılmıyorum 80 11,6 11,6 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma Ajanslarının işletmeleri ve kurumları girişim ve yeni 

proje anlamında geliştirdiğini düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 52 7,5 7,5 7,5 

Katılıyorum 202 29,3 29,3 36,8 

Kararsızım 254 36,9 36,9 73,7 

Katılmıyorum 146 21,2 21,2 94,9 

Kesinlikle Katılmıyorum 35 5,1 5,1 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma Ajanslarının verdikleri desteklerde bölgenin sosyo-

ekonomik değerlerini göz önünde bulundurduğunu 
düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 64 9,3 9,3 9,3 

Katılıyorum 221 32,1 32,1 41,4 

Kararsızım 234 34,0 34,0 75,3 

Katılmıyorum 134 19,4 19,4 94,8 

Kesinlikle Katılmıyorum 36 5,2 5,2 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma Ajansları bölgeye yabancı yatırımcıların yatırım 

yapmasını kolaylaştırdığını düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 64 9,3 9,3 9,3 

Katılıyorum 194 28,2 28,2 37,4 

Kararsızım 230 33,4 33,4 70,8 

Katılmıyorum 157 22,8 22,8 93,6 

Kesinlikle Katılmıyorum 44 6,4 6,4 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma Ajanslarının bölgesel ekonomik gelişmişlik farkının 

ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 69 10,0 10,0 10,0 

Katılıyorum 216 31,3 31,3 41,4 

Kararsızım 244 35,4 35,4 76,8 

Katılmıyorum 126 18,3 18,3 95,1 

Kesinlikle Katılmıyorum 34 4,9 4,9 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma Ajanslarını Diğer KOBİ’lere de tavsiye ediyorum. Kesinlikle Katılıyorum 114 16,5 16,5 16,5 

Katılıyorum 270 39,2 39,2 55,7 
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Geçerli Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Kalkınma Ajansının bölgesel kalkınmada ve ülke 
ekonomisinin kalkınmasında önemli bir rolü olduğunu 

düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 159 23,1 23,1 23,1 

Katılıyorum 287 41,7 41,7 64,7 

Kararsızım 147 21,3 21,3 86,1 

Katılmıyorum 71 10,3 10,3 96,4 

Kesinlikle Katılmıyorum 25 3,6 3,6 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

Kalkınma ajanslarının verdiği desteklerin işletmemin 

finansman sorununu tam olarak karşıladığını düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılıyorum 50 7,3 7,3 7,3 

katılıyorum 159 23,1 23,1 30,3 

Kararsızım 224 32,5 32,5 62,8 

Katılmıyorum 209 30,3 30,3 93,2 

Kararsızım 183 26,6 26,6 82,3 

Katılmıyorum 75 10,9 10,9 93,2 

Kesinlikle Katılmıyorum 47 6,8 6,8 100,0 

Toplam 689 100,0 100,0  

 Gaziantep ilinde faaliyet gösteren işletmelere yapılan anket çalışması sonucunda ortaya 

çıkan sonuçlar şöyledir; 

 Anket çalışmasına katılan işletmelerin yaklaşık % 65 ‘i Kalkınma Ajanslarının bölgesel 

ekonominin ve ülke ekonomisinin gelişip canlanmasında önemli rolü olduğunu düşünmektedir. 

Yani işletmeler Kalkınma Ajanslarının en büyük kuruluş amaçlarına tasdik etmektedir. 

 İşletmelerin yarısından çoğu Kalkınma Ajanslarının verdikleri desteklerin işletmelerin 

finansman sorunun tam karşılamadığını düşünmektedir. KA’nın bu doğrultuda sahaya inerek sektör 

temsilcileriyle görüşüp işletmelerin talepleri doğrultusunda desteklerini revize etmelere 

gerekmektedir. 

 İşletmelerde 377’si yani yarıdan fazlası KA’nın kendilerini piyasaya tam olarak 

tanıtamadığını düşünmektedir. KA’nın sektör toplantıları düzenleyerek ve iştirak ederek kendilerini 

ve desteklerini işletmelere iyi tanıtması gerekmektedir. 

 İşletmelerin yaklaşık % 93’ü KA’dan destek almadıkları için desteklerin vadesi sorusuna 

kararsız cevap vermişlerdir. 

 İşletmelerin önemli bir kısmı KA’nın çalışma performanslarını yeterli görmemişlerdir. 

KA daha dinamik, reel sektör tabanlı ve işletme talepleri doğrultusunda kendilerini revize etmeleri 

gerekmektedir. 

 İşletmeler çoğunlukla KA’nın resmi yazışma ve prosedürlerinin uzun ve karmaşık 

olduğunu düşünmektedirler. Ankete katılan işletmeler içerisinde KA’dan destek alma oranlarının % 

7 gibi düşük bir rakam olma sebeplerinden birisi de budur denilebilir. Bu soruya benzer olan 

KA’nın projelerde destek ve değerleme sürecinin uzun olduğunu düşünmeleri yine işletmelerin 

KA’dan destek olmaların engel olan nedenlerden biridir denebilir. 

 İşletmelerin bir kısmı KA’nın desteklerde objektif olduğunu düşünürken, diğer bir kısmı 

ise KA’dan destek almadıklarını için kararsız kalmışlardır. 

 Ankete katılan işletmelerin % 60’ı KA’nın mevcut faaliyet gösteren işletmelerden ziyade 

yeni kurulan işletmelere destek vermeleri gerektiğini düşünmektedir. Yeni kurulan işletmelerin 

daha fazla fon ihtiyacı olduğunu dile getirmektedirler. 

 Ankete katılan işletmelerin büyük çoğunluğu, KA çalışanlarının kendilerine olan ilgi ve 

alakası konusunda ya kararsız kalmaktadır ya da ilgi ve alaka ile herhangi bir şikâyetleri 

olmamaktadır. 

 İşletmeler, KA’nın işletmelere yaklaşımı konusunda çoğunlukla ya kararsız kalmış ya da 

eleştiride bulunmuşlardır.  

 İşletmelerin % 50’sinden fazlası KA’nın işletmelerin girişim ve yeni projeler anlamında 

geliştirdiğini düşünürken, bir kısmı da kararsız kalmışlardır. 
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 Kararsızlar çıkarıldığında, işletmelerin çoğunluğu KA’nın bölgenin sosyo-ekonomik 

gelişimine ve yabancı yatırımcının bölgeye yatırım yapmasında katkı sağladığını dile getirmişlerdir. 

 Kararsız kalıp cevap vermeyenler çıkarıldığında geriye kalan işletmelerin büyük 

çoğunluğu KA’nın bölgesel ekonomik gelişmişlik farkının ortadan kaldırılmasında yardımcı 

olabileceğini düşünmektedir ve KA’dan diğer KOBİ’ler de faydalanması gerektiği konusunda 

tavsiyede bulunmuşlardır. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Kalkınma Ajansları, kuruluş amaçları itibari ile bağlı bulundukları bölgenin ekonomik, 

sosyal, kültürel, tarihi vb. gibi her açıdan kalkınmasını sağlayıp, bölgeler arası gelişmişlik farkının 

ortadan kaldırılması amacıyla kurulmuş kurumlardır. Ülkemizde Kalkınma Ajansları 2006 yılında 

kurulmuş ve Nüfus Kayıt Sisteme göre bölgelere ayrılmıştır. Çalışmada Gaziantep ilinde faaliyet 

gösteren işletmelerin KA’dan yararlanma derecelerinin ölçülebilmesi için işletmelere anket 

çalışması uygulanmıştır. Genel sonuç itibariyle, işletmelerin KA’nın kuruluş amacını bildiklerini 

ancak çeşitli bürokratik karmaşadan ve ajansların gerekli bir şekilde tanıtılmamasından kaynaklı 

yararlanamadıkları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar ışığında KA’nın reel sektör temsilcileriyle 

buluşarak kendilerini daha iyi tanıtmaları, bürokratik yoğunluğu azaltarak işletmelerin daha fazla 

destek alıp yararlanma düzeylerini arttırması gerekmektedir. 
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PREVIEW  

Along with the world of science and its new spectacular discovered projects through education, the 

humankind is promisingly entering the new future. The humanity is stepping to the new millennium with the 

development of the civil science and education along with the emerging problems. This success and the 

problem is a global accumulation of all nations and countries. The advancement and efficiency of the civil 

science and education are inevitably connected with legal assurance. In today’s world, we are often facing 

with legal and systemic rules of law that are playing a great role in the civil science, its education and 

problems. The essence of the civil science does not only include the theoretical mind, but it also practically 

comprises the social-economic, cultural, ethical, political and legal spheres. The civil science and its 

educational problems as well as their solving methods are also provided by global legal structure. The legal 

measures taken to solve a problem are excellent; however they are unable to entirely resolve the global 

challenges.  

SUBJECT AND EXPLANATIONS 

The development of sciences and new spectacular discoveries in the scientific field, as a result 

include the scientists and their qualifications, education and science of law to define the above 

mentioned. For this purpose, there were created legal powers to educate the particular science in 

this field. In order to improve the teaching methods, strengthen the skills of students and to progress 

in the various opinions, the legal solutions have been introduced. Achieving a balance between the 

needs of persons with the expectations of society, people need the necessary knowledge, skills and 

attitudes to gain and to prevent any harm; in these terms, the science, education and the law should 

carry important responsibilities. 

Today, state oriented attitude, individual and voluntary initiative that is necessary and 

mandatory are well-understood; in such democratic countries, science and education, and even 

many other public service missions should be carried out by free civil and private sector. Saying a 

word about contribution of the best free civil society and the private sector’s method to teaching of 

science, I have to mention that civil society and private sector should not exist under the pressure 

from the government and its formal tutelage, and they must be able to determine their structures and 

activities, and even if it is required, to influence or to determine the course of government policy. 

The most important functions of the civil society organizations are to penetrate deeply to the 

political power, to break it down in a decentralized manner and to stand against the despotism with 

a legal guarantee. This is an ideal and perfect approach in the liberal social democracy and the 

law
52

.  

In the process of globalization, especially civil society in particular with its causes and 

consequences increased its importance of specialization and the need to be seen or even become 

popular. During the reconstruction of science and education in developed countries and societies, 

the freedom, civilization, and strategic importance in privatization method has been observed. Free, 

civil and private enterprise method had prevented the fast, efficient, flexible and dynamic features 
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of state oriented method. The important occurrence of newly reconstructed free, civil and private 

method within the process of globalization is particularly the problems of science and education in 

the industrial societies; it also puts into perspective the attractive legal debate
53

.   

Along with states, free and civil SME (Small and medium-sized enterprises), legal entities 

and private individuals as well as the contributions of associations and foundations are mostly 

accelerated the development of science and education. As it is well known, special individuals, 

Associations and Foundations together with SMS’s are the most important elements of the free and 

civil society and the private sector. The issue about importance of free and civil society and private 

sector is also understood here; it refers to the legal field that is independent from state and which 

has its own unique dynamics of rapid development, institutionalized decision-making and dispute-

resolution structure
54

.   

Civil science and education, the moral and material contribution to the promotion of given 

awards; in this global and local situation, the implementation of the problem solving methods and 

the way of increasing the level of detection should have a clear and legal safety for everyone. 

Sciences according to the contemporary understanding; while fulfilling these responsibilities, 

sciences seek the inter-disciplinary and multi-faceted approach, and must give the priority to 

objectives that provides the specific ways of acquiring information to people, where they gain 

certain skills in an atmosphere of communal global interaction, morality and law.  

For example in Turkey, S.Hilmi and S. Nursi’s (Bediuzzaman&Tunahan)’s science, teaching 

methods and its services in a short-term successfully accepted the globalization than the state 

oriented one. As it was practiced in the EU, in Turkey during the period of 1983-1991 the free, civil 

and private methods of science along with the civilization, specialization and through the policy and 

law of SME’s started to accelerate the science and education while vitally encouraging the socio-

economic life within the civil society. Especially, the project of preparation the qualified specialists 

through scientific and experienced methods was strongly emphasized and as a result the legal policy 

of these problems and efforts appeared; globalization as a result brought democracy and the 

substantial development of international norms. Even in such a modern world where there is a clear 

understanding about social states, science and education services, in the history of Turkish-Islamic 

culture and civilization the Turkish-Islamic societies did significant contributions to contemporary 

science and culture along with the free, civil and private methods and thus was recognized as a 

leader in this field that contributed to the whole world of humanity and societies. 

Defining problems and proposing solutions, they work based on legal system and values 

which they have developed or have taken part. In any level of acquiring the scientific education 

there are disciplines comprised within any science. Although these sciences are taught as separate 

courses, in preparation of the study curriculum, textbooks and other necessary materials, in training 

of practitioners, as well as in assessment and evaluation methods, the one should take into 

consideration the integrity of scientific field and its diversifications.  

Nowadays, the regional national and international non-governmental organizations are 

affecting the political, social and economic decisions as well as the science and education of a state 

or a government. State contribution to teaching of science should be done to solve problems in lack 

of security in a free, scientific and civil methods, and prevention of such problems by various ways 

is also the job of the totalitarian and authoritarian regimes. Free, civil and special additive method 

will contribute to more rapid development and progress. Individuals should actively contribute to 

the solution of global problems, civil organizations (associations, foundations, etc.) and it will be 
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possible to complete the provision of legal assurance as the freedom of private enterprises. In 

political science, when one pressure group and accepted SMEs, associations, clubs, foundations, 

platforms and non-profit organizations, as legal entities are working together with strong and small 

community, it obviously improves the rapid contribution to science and education
55

.  

Education, preparation, usage, production, social participation, communication, critical 

thinking and other basic skills next to the legal security include the following: * Social maturity to 

responsibility, to follow the social rules and be open minded to changes, * To know the basic 

information connected to society and environment, to create and enrich the information about 

expectations of the society, *To pay attention to other people, to show respect for people from 

different cultural backgrounds and lifestyles, *To gain an understanding about people’s factors in 

such fields as science, economics, law, government and culture, *Ability to solve the problems 

independently and through collaborative methods. To understand its own commitments and 

responsibilities while foreseeing the future, *To have sense on art, ethics and aesthetics, *As a 

scientist to be able to investigate the problem and the ability to propose the ways of questioning, 

*Referring to the process of problem identification, investigation and resolution, to be aware of own 

bias and also to take into account the prejudices.  

Not being deceived by the fast and accurate observation resulted by scientific brunches and 

teaching methods, there should be paid enough attention to all spheres and legal security should be 

provided before it is not divided into big official and non-official notions in the spheres of the 

science and education. The science disciplines and teaching methods are not alternatives of each 

other, but considered to be inter-supporting equivalents. Today, the boundaries between the 

branches of science and its teaching methods are being removed day by day and thus, eliminating 

the subjective legal viewpoint in the solution of problems. 

The official and non-official reasons of looking the ways of science and education as a 

holistic entity: *The students are always faced with various social problems. *In order to solve the 

problems, it is required to use multiple concepts of the field. * In problem solving, based on multi-

faceted research, logical and analytical approach, and in using the intuition and power of 

imagination, it is expected to reach the free, independent, civil and objective conclusion. 

Lack of cooperation between science courses, leads to problems in acquisition of education at 

all levels. Students should be able to grasp the logic and methods of science and in order to acquire 

the above-mentioned skills should be able to speculate on a high level as civilians. Studies, efforts 

and researches to resolve this problem, proposal to include more than one subject and the 

associations between courses within the curriculum regarding these subjects should be definitely 

implemented. If the support provided for social sciences, then assistance grants, project and 

competition rewards will be taken as a responsibility at all levels by the economic-legal sphere, and 

it will certainly make a great contribution to the development of sciences.   

Together with globalization of culture and science the new dimensions of science and its 

education are rapidly developing, and first of all it should be legally questioned to whom and why 

to serve, while the use of dangerous and harmful work should be avoided. In the system of our 

country, although the science and education is serving to the entire humanity, it at least sometimes 

serves to “first profit-earning” and “private interest”. However, the efforts on profit and interest 

earning serve as an innovative and encouraging motive and factor to profit. As a result, all mankind 

will necessarily benefit from the development of science and its education.  
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In socio-economic life, the main burden is laid upon shoulders of the working class; within 

the frame of the methodological decisions of global problems in social science and its education, if 

the request and support of the civil society is not taken into consideration in solving of the 

scientific, economic, and legal problems and if there is no legal guarantee, then the social stability 

will be shaken. The legal guarantee and the increased activity in decision making regarding the 

profits that are not in their best way divided among producing people who play a significant role in 

development of science production, should be obligatorily adopted, as it serves as the most 

important condition in order to ensure the social stability. Especially, in the globalizing new world 

and democracy, it should be considered as a very important element and method
56

.  

The needs to be done are the followings: achievements of scientists should be included into 

the principles of freedom, accuracy and to broadened principles of legality, or there should be 

provided conditions for scientists to be free, accurate and to work in a legal frame. The world of 

liberal social democracy with rights and values in the concepts of law and the use of measurement 

in science and teaching do not accepts the speculation about self-financing states’ and capitalists’ 

goals, their quality and the reason why they supported the science. Thus, the liberal social 

democracy and science that is not restricted by law sometimes can be in the role of humanity’s most 

dangerous foe
57

.   

The Earth’s climate warming and environmental disasters; if saying about connections, the 

misuse of science and technology nowadays is perceived by the whole world as a catastrophe that 

can be avoided. To what extent we should trust the estimations of the scientists who became the 

servants of the powerful states and their capitals? If we look into reality and judge on the basis of 

the environmental disasters, law and ethics of science, the scientists who act contrary to law and 

morality perhaps are not even aware of the existence of such concepts and rooted into quest greed 

within the scientific community.    

I wonder if science and teaching; at the point of spreading the goodness and beauty evenly 

and equally to all over the world, and in order to protect the principles against disparities even in a 

wider sense should use a mean like a weapon? The goodness and evil depends on intensions of the 

manufacturers/ users of the S & T (science and technology). In determining factors of their 

intentions; are the person’s private interests, the interests of the society or the nation to which the 

person belongs. Only for the sake of curiosity, there is a result of the scientific research in order to 

grasp the universe as a whole; the scientific evidence put forward the fact that according to their 

will, scientists reveal findings independently in one situation but sometimes they depend on the will 

of other people, and there are countless examples of such illegal usage.   

One thing should be criticized, during the rise of science there are no attention paid to the law, 

internal discipline and control. If the science is valued to a great extent, its legal limitations, balance 

and needs should be supervised. If there is no such service, then this responsibility has to be carried 

out by scientists. Today’s world is more comfortable, quick and the conditions of living are 

prosperous than it was yesterday and mainly we owe everything to science. However, we must not 

forget that the source of all evil that modernity has also produced is because of the same scientific 

developments.  

Science should be locked only with discovery, invention, research and knowledge of science 

and it should be proved in this direction and its’ irresponsible perception in the spheres of values 

and rules of law is giving the great suffering to all humanity. No matter how much the science is 
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willing to dominate in the places where the modernity had spread, it is doing a hypocritical move by 

acting unbiased against the law with the problems emerged from the modernity spread
58

. 

For example: the scientists are manufacturing the deadly weapons, preparing poisons, playing 

with hormones and genes, and facilitating the lifestyle that requires high amounts of energy to 

consume. In some certain branches of the modern production technologies, as a result of an upgrade 

of idle labor productivity, using the same technology cannot open the new labor sectors. At first 

glance, the employer’s and the general interest of the society, in terms of efficiency and 

development are bad for unemployed labor force. Another dangerous side of a science is that behind 

the above mentioned values, however, may be hidden all kinds of evil intentions. Although this 

reputation is largely due to the contributions of modern industry, it sees the same industrial logic 

that science does not neglect to exploit any thought for their own interests. Scientists also won the 

title of being the world’s most charming and dangerous creatures. Scientists are protecting their 

reputation by neutralizing and universalizing the science. B & T may cause the damage in 

producing the high social cost as it was practiced in using not in that way but in this way, not for 

that purpose but for this one, and not in those terms but in these
59

.  

An amazing computer that rapidly developed during the recent years is now considered to be 

the integral part of everyday life that accurately and quickly processes, saves and handles the 

properties of any information. With the help of computer and internet, the production process of 

information, its teaching and spreading on a global scale was notably accelerated. Thanks to these 

developments, all individuals from all over the world have an easy access to information and due to 

this fact the rapid development of science is being possible. These developments are accelerating 

the formation of the society and expanding the social science and its educational methods, as well 

as it is giving the opportunity to information technology and computer to operate and control even 

the spaceships printing plants through machinery and vehicles.  

Science is refusing to establish connection between the investigating objects and its 

consequences, and it believes that rational usage of the dimensions of the world law and values is 

incorrect. However, science did not promote any objection regarding the finance assistance and 

support of the private sector to powerful governments and large public. Science is also denying the 

nature of capitalists and refusing to reason why they are supporting the science. Thus, science ethics 

and legal precarious science is being represented as the stunning phenomena for human beings, 

while at the same time taking the role of the humanity’s most dangerous foe
60

.    

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 

Science on a global scale has created good methods and examples regarding the problems of 

science, education, civil and private initiative on education and on healthcare; these methods should 

be applied in science and in its teaching without any hesitation while being supported by legal 

safeguard and incentives. In this context, as a union of the science, its education, and private 

method - the associations, foundations, and SMEs should be taken under the supervision of the non-

profit initiatives, while being supported and encouraged by the suitable creation of contingent credit 

facilities, reduction of socio-economic costs, and prevention of the bureaucratic obstacles and at the 

same time they should be given the legal assurance as well.    

Scientists, first of all are recognized to be productive and efficient along with the legal 

security by knowing their own community and then the global humanity. It is not correct to train 

scientists who have a very good knowledge in their field but not aware of things happening around 
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the world. Science will develop only if it is free; many different opinions are of essential 

importance to it and if to approach to science only with one subjective viewpoint, then this type of 

science will never flourish. Scientists should also be free in order to be successful and at the same 

time they should be protected and supported. 

Taking into consideration issues such as scientific point of view, science objectives, 

characteristics of scientists, science education, as well as the creation of the science supporting 

public and private sectors and institutions, there should be developed the free “science policy” 

,“law” and the formation of provisions to employment opportunities. Through finding the global 

solutions to the problems of computer and internet virus, scientists should get rid of the long time 

teaching and highly complex, tiresome and tedious tasks while winning in time. Dangers 

threatening the global peace and legal security of emerging science should be urgently undertaken. 

Thus, with the free globalization of civil science and its teaching, the opportunity to develop the 

right attitude against the universality of science should be provided fully along with social liberal 

democracy and legal assurance.    
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SUMMARY 

Each society has its own economic and law systems. It differs from country to country. Depending on 

how a society answers on the three basic economic and law questions What? How? and For Whom?. To 

research about legislation of economy and entrepreneurship of Turkish-Kyrgyz is very necessary for 

development of Kyrgyzstan. Implementation of legislation at the civil society organizations and NGOs in the 

European Union acquis have been en good idea for economy. The application and implementation of 

legislation is very expressive for development of Kyrgyzstan. 

It is possible to group these different economic and law structures into four broad categories. These 

basic types of economic and law organization are usually described as Traditional economy and law, Market 

economy and law, Command economy and law and Mixed economy and law.  

As a result of my research of civil initiative and entrepreneurship and on NGOs in EU Increasing 

scientific research in parallel with the acquis and the implementation of the European Union will work with. 

Fast and efficient developmentand implementation of the thesis that the scientific to prove  influence "In 

parallel with the EU acquis, the Turkish-Kyrgyz legislation, assurance of civil initiative and 

entrepreneurship, promote and protect the" professional will complete our thesis. 

 

KEY WORDS 

Turkish-Kyrgyz, entrepreneurship, development of Kyrgyzstan 

Each society has its own economic and law systems. It differs from country to country. 

Depending on how a society answers on the three basic economic and law questions What? How? 

and For Whom?. To research about legislation of economy and entrepreneurship of Turkish-Kyrgyz 

is very necessary for development of Kyrgyzstan. Implementation of legislation at the civil society 

organizations and NGOs in the European Union acquis have been en good idea for economy. The 

application and implementation of legislation is very expressive for development of Kyrgyzstan.
61

 

It is possible to group these different economic and law structures into four broad categories. 

These basic types of economic and law organization are usually described as Traditional economy 

and law, Market economy and law, Command economy and law and Mixed economy and law.  

1. Traditional economy and law 

On the way of development of each nation’s history has its own economy and law. For 

example Kyrgyzstan’s national traditional economy has been developed only with stock-breeding. 

In nomadic life their main economy was stock-breeding. They get extra income from working with 

skin, making jurkan, toshok, bozuy (grey house after the black or grey wool). Blacksmiths made 

harnesses and other things from silver, iron and copper. These activities stabilized their economy. In 

such ways Kyrgyz people have been saving their own culture and traditions.  

                                                 
61

 UÇAR B., Legislation finance and accountıng of SME, association and charity of Turkish republic in accordance 

with EU, 2010 Алматы- Казакыстан. «Эдилет», -Алматы, 2010, №1, 105-108-б. 

mailto:nifrity90@mail.ru
mailto:bilalucr@gmail.com


1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

405 

 

It is the oldest and until fairly recent times the most common way of solving economic 

problem was that of tradition. In traditional societies, people use methods of production and 

distribution that were devised in the distant past and which have become the accepted ways of doing 

things by a long process of trial and errors. The basic economic problems do not arise as problems 

to be discussed and argued about. They have all been decided long ago. 

One follows the path that one was born to follow; a son follows in the footsteps of his father 

and uses the same skills and tools. The production problems (i.e. What? and How?) are solved by 

producing the goods and services that traditionally have been produced for hundreds of years, by 

using land as it has always been used and the worker carrying out the traditional skills according to 

his or her fixed place in social structure. The distribution problem (i.e. For whom?) is solved in a 

similar manner. The elders, the heads of families, the women and the children will receive shares 

according to ancient custom
62

.  

Today traditional economy is met quite rarely; however it is encountered in primitive 

agricultural and pastoral communities. Even in advanced countries, tradition still plays some part in 

determining how the economy works. For instance, in Britain, pay for women did not obtain legal 

sanction until the 1970-s. 

Year by year little is changed. Indeed a change in working procedures may well be regarded 

as an affront to memory of one’s ancestors or as an offence against the gods. 

In a modern economy, however, custom cannot adapt quickly enough to keep up with the 

rapidly evolving production and consumption patterns, so different societies face the demands for 

change through alternative economic systems
63

.  

Traditional economy: 

 The oldest way of solving economic problem based on traditions. 

 The production (i.e. what? and how?) and the distribution problems (For Whom?) are solved 

according to ancient custom. 

 Is encountered in primitive agricultural and pastoral communities (isolated tribes, groups 

and even counties). 

 Year by year little is changed (goods and services, tools and skills)
 64

. 

2. Command economy and law 

In the Soviet period the Kyrgyz economy was closely integrated into the USSR command 

economy, and managed by Moscow. Economically development’s program for 5 year has been 

established in cooperation system; it has been confirmed on the session, than it has been 

accomplished. Such system was broken up after the breakup of the Soviet Union. But Kyrgyzstan 

has lost such systems of economically development as: 

1) Heavy industry, 2) Light industry, 3) Agriculture, 4) Export system 

Nowadays only commercial interactions, light industry and trade businesses are being 

developed in our country.  
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A command economy (which is also called planned economy) is one in which the government 

makes all decisions about production and distribution. In a command economy, such as has 

operated in the Soviet Union, China, Albania, the government owns a considerable part of the 

means of production (land and capital); it also owns and directs the operations of enterprises in most 

industries; it is the employer of most workers and tells them how to do their jobs; and the 

government in a command economy decides how the output of the society is to be divided among 

different goods and services. In short, in a command economy, the government answers the major 

economic questions through its ownership of resources and its power to enforce decisions
65

. 

For instance, Soviet Union was a command economy from the 1920s to 1980s. Avtogaz was 

the country’s second largest car business. Like other businesses in Soviet Union, it was given 

annual production targets by government planners (specialists of the high level like engineers, 

economists, computer specialists etc).  It was told how many raw materials it could use and how 

many workers to employ to meet its targets. The business had no real competition because there 

were long waiting lists for new cars.  

Today, the ex-Soviet Union countries, like nearly all former command economies, are being 

turned back to a mixed economy (which we will consider later). This is because command 

economies haven’t provided the benefits that mixed economies and market economies seem to have 

done. There is no pure command economy in the modern economy today. No contemporary society 

falls completely into this category. 

Command economy (or planned economy) 

 Is one in which the government decides about what is going to be produced, how, when and 

where, and who will receive the products. 

 Government owns a considerable part of the means of production (land and capital). 

 No contemporary society falls completely into this category. Nearly all former command 

economies are being turned back to a mixed economy. 

Planners are the specialists of the high level like engineers, economists, computer specialists  

and etc. 

3. Market economy and law 

In market economies, business firms play the main role, interacting with each other through 

the market (It is true that within firms internal activity is managed with the help of plans and 

hierarchical structures).  The system of markets and prices are a wonderfully effective mechanism 

for stimulating output and allocating resources. Thus a number of important problems of tradition 

involve development of markets in the economic system of Kyrgyz Republic. In view of the small 

population of the country and its special geographical position, the Kyrgyz Republic’s management 

is developing. In the best case we can speak of development of internal markets based on important 

differences in development among regions. This possibility is one object of our research, analyzing 

the conditions for development in regions on the basis of appropriate specialization, and 

implementing regional forecasting and development.  There are many good specialists on marketing 

in our country. In future Kyrgyzstan will be economically developed country, because Kyrgyzstan 

is rich not only in its natural resources, but also in its economic resources
66

.    
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A society may attempt to deal with the basic economic problems by allowing free play to 

what are known as market forces (the forces of buying (or demand) and selling (or supply) which 

determine price and quantity bought and sold in a market). A market economy is one in which 

market (i.e. sellers and buyers) solves the three economic questions of what, how and for whom. 

Most democratic countries, like USA and Japan, are examples of market economies.
67

  

The market system of economic organization is also commonly described as a free enterprise 

or laissez-faire (let people do what they want), or capitalist system. Strictly speaking the pure 

market of laissez-faire system has never existed. (There has never been a 100% market economy) 

Whenever there has been some form of political organization, the political authority has exercised 

some economic functions (e.g. controlling prices or levying taxation).
68

  

The framework of a market or capitalist system contains six essential features. They are: 1. 

private property, 2. freedom of choice and enterprise, 3. self-interest as the dominating motive, 4. 

Competition, 5. a reliance on the price system, 6. a very limited role for government. 

1) Private property. The institution of private property is a major feature of capitalism. It 

means that individuals have the right to own, control and dispose of land, buildings, machinery, and 

other natural and man-made resources. It also provides the owners of property with the right to 

income from that property in the form of rent, interest and profits. 

2) Freedom of choice & enterprise. Freedom of enterprise means that individuals are free to 

buy and hire economic resources, to organize these resources for production, and to sell their 

products in the markets of their choice. Persons who undertake these activities are known as 

entrepreneurs and such people are free to enter and leave the industry. 

Freedom of choice means that owners of land and capital (man-made aids to production such 

as machines, factories, docks, road network) may use these resources as they see fit. It also means 

that workers are free to enter (and leave) any occupations for which they are qualified. The freedom 

of consumer choice is usually held to be the most important of these economic “freedoms”. In the 

models of capitalism, producers respond to consumers’ preferences – they produce whatever 

consumers demand. 

3) Self-interest. Since capitalism is based on the principle that individuals should be free, to 

do as they wish, it is not surprising to find that the motive for economic activity is self-interest. 

Each unit in the economy attempts to do what is best for itself. Firms will act in ways which, they 

believe, will lead to maximum profits (or minimum losses). Owners of land and capital will employ 

these assets so as to obtain the highest possible rewards. Workers will tend to move to those 

occupations and locations which offer the highest wages. Consumers will spend their incomes on 

those things which yield the maximum satisfaction. 

4) Competition. Competition is another essential feature of market economy. Competition, as 

economists see it, is essentially price competition. It is the forces of total demand and total supply 

which determine the market price, and each participant, whether buyer or seller, must take this price 

as given since it is beyond his or her influence or control. In theory at least, competition is the 

regulatory mechanism of capitalism. It limits the use of economic power since no single firm or 

individual is large enough to control a market and exploit the other buyers and sellers. 

5) Markets and prices. Perhaps the most basic feature of the market economy is the use of 

the price mechanism for allocating resources to various uses. The price system is an elaborate 

system of communications in which innumerable free choices are aggregated and balanced against 
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each other. The decisions of producers determine the supply of a commodity; the decisions of 

buyers determine the price. Change in demand and supply cause changes in market prices and it is 

these movements in market prices which society uses its economic resources. 

6) The role of government. In market economy up to 40% of consumer goods and services 

are provided by the state. This is the Public Sector of the economy (part of the economy owned and 

controlled by the state or government). 60% or more of goods and services, though, are provided by 

the Private Sector of the economy (the rest of the economy apart from the public sector, owned and 

controlled by private individuals and businesses)
 69

. 

Market economy; 

 Is one in which market (i.e. sellers and buyers) solves the three economic questions of what, 

how and for whom. 

 The framework of a market or capitalist system contains six essential features. They are: 

1.   Private property. Individuals have the right to own, control and dispose of land, buildings, 

machinery, & other natural and man-made resources. It also provides the owners of property with 

the right to income from that property in the form of rent, interest and profits. 

2. Freedom of choice and enterprise. Freedom of enterprise means that individuals are free 

to buy and hire economic resources, to organize these resources for production, and to sell their 

products in the markets of their choice. Freedom of choice means that owners of land and capital 

may use these resources as they see fit. It also means that workers are free to enter (and leave) any 

occupations for which they are qualified. Producers respond to consumers’ preferences – they 

produce whatever consumers demand (freedom of consumer choice). 

3.   Self-interest as the dominating motive. Each unit in the economy attempts to do what is 

best for itself. 

4.   Competition. Competition is the regulatory mechanism of capitalism. It limits the use of 

economic power since no single firm or individual is large enough to control a market and exploit 

the other buyers and sellers. 

5.   Markets and prices. The price system is an elaborate system of communications in which 

innumerable free choices are aggregated and balanced against each other. The decisions of 

producers determine the supply of a commodity; the decisions of buyers determine the price. 

6.   A very limited role for government. The state plays little or no part in economic activity. 

There has never been a 100% market economy. Whenever there has been some form of political 

organization, the government has exercised some economic functions. 

Entrepreneurs – people who run and own their business with a view to profit. 

Market forces - the forces of buying (or demand) and selling (or supply) which determine 

price and quantity bought and sold in a market
70

. 

4. Mixed economy and law 
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The term of mixed economy describes most of the economies in the noncommunist world. 

These countries are basically market economies, but all contain elements of state enterprise and 

government intervention. They are mixtures of command and market economies. 

In these mixed economies private property is an important institution. Supporters of the mixed 

system hold the view that private property provides an important incentive for people to work, save 

and invest. They oppose the abolition of private property and argue that it is possible to present 

great inequalities of wealth from arising by the appropriate government measure (e.g. heavy 

taxation of income and wealth). 

The mixed economy has come into being as a result of increasing government intervention 

and control in capitalist countries. This development has been particularly extensive during the 20
th

 

century. (In a mixed economy, between 40 & 60% of consumer goods and services provided by the 

state, with the rest being provided by the private sector). It is important to note that no modern 

economy is without some elements of command. In all developed and most underdeveloped 

countries, even those described as capitalist, there is large measure of government control. In the 

UK, for example, the government is the biggest business in the country. 

Nowadays, all societies have different combinations of command and market. All societies 

are mixed economies. Mixed economy; 

 Mixed economy is a mixture of command and market economies. 

 Private property is an important institution. 

 Government intervention and control. 

Economic and law organization and entrepreneurship laws  

After the collapse of the Soviet Union in 1991, the former Soviet Union republics and number 

of other communist countries, unhappy with the performance of their command economies, are 

searching for their own particular brands of the mixed economy.  

Kyrgyzstan became an independent country from 1991. It chose democratic way of 

development. During the first ten years the government has carried out an ambitious privatization 

program. The program of privatization, beginning in 1991 and continuing in three stages, came to 

an end in 2000. A basic feature of the market economy is privet property and independent decisions. 

During the Soviet period people weren’t allowed to have more than one cow, ten sheep. Now 

people can afford to have a lot of cattle, they can build a house whatever they like. So now the 

social life of our people is better than the past times.  

For business activity it is important that the civil right deals with first, with property relations 

i.e. public relations, which appear on different material wealth: things, work, services and other 

property in broad sense of this word. Moreover civil right adjusts not all property relations, but only 

property-cost. It includes commodity-money relations, and relations on exchange things, presenting 

and etc. Secondly, subject of the civil right are personal non property relations, appearing, for 

instance, on cause of the business reputation, names of the juridical person, author's product, 

inventions of industrial sample, or these relations are connected with personality participating 

persons in them
71

. 

The Civil right is founded on determined principles reflecting his (its) the most essential 

characteristics and providing main rights and liberties of the businessmen. They include such 
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principles as: permitted directions of civil-legal regulations, equality of the legal mode for all 

subject of the civil right, inadmissibility of free interference in privet business’, inviolability to 

property, liberties of the agreement, free displacement of goods, services and financial facilities on 

the territory
72

. 

In spite of being ahead with NGOs, SME's situations are not at desired level in Turkey when 

compared to the ones in EU. That these enterprises catch the EU standards by being successful at 

production, employment and export may have a key role for Turkey in entering European Union. 

When Turkey’s economic structure is examined, it will be seen that SMEs are the corner stones of 

the economy. So, if the necessary importance is given to these enterprises, it will be easy to reach 

the intended economic targets.
73 

Research for economic legislation and implementation of the Turkish states, try to contribute 

to the development. We have to  developed it comparing and recovery. We would like to work for a 

researcher and expert economic law too, to be successful With the EU acquis and practices. This 

research and expert is an annual international mission agency working with could be earned. There 

is international financial and monetary support in the EU acquis for economic law. 

As a result of my research of civil initiative and entrepreneurship and on NGOs in EU 

Increasing scientific research in parallel with the acquis and the implementation of the European 

Union will work with. Fast and efficient developmentand implementation of the thesis that the 

scientific to prove  influence "In parallel with the EU acquis, the Turkish-Kyrgyz legislation, 

assurance of civil initiative and entrepreneurship, promote and protect the" professional will 

complete our thesis. 
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Öz 

Gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları handikaplar, iktisat yazınında tartışılmakla birlikte gelişmekte olan 

ülkelerin yerel para birimiyle borçlanamama durumunu ifade eden “ilk günah” (original sin) kavramıyla 

geçiştirilemeyeceği gibi bu kavramın yeniden tahlilini gerekli kılmaktadır. Ana akım iktisadın serbest piyasa 

ekonomisinden öte bütünüyle kapitalist ideolojinin savunucusu olması ve bütün enstrümanlarıyla ekonomide 

dominant bir hale gelmesi en çok gelişmekte olan ülke ekonomilerine sekte vurmaktadır. Türkiye gibi 

gelişmekte ülkelerde yaşanan ekonomik krizlerin kaynağı spekülatif kökenli para akımları oluşturmaktadır. 

Sömürgeciliğin günümüzdeki son versiyonu modern bir biçimde ülkeleri petrol dolara bağımlı hale getirmek 

ve de kur üzerinden ülkeleri ekonomik bir kriz girdabına sokarak gelişen ülkelerin ekonomik 

bağımsızlıklarının önüne geçmektir. Çalışmamızda özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde yaşanan 

döviz kuru oynaklıklarının reel bir tarafının olmadığı belirtilmiş olup yeni çareler ve çözüm önerileri 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gelişmekte Olan Ülkeler, Sömürgecilik, Türkiye, Döviz Kuru, 

Jel Kodları: B27 O19 P16 

Abstract 

The handicaps that developing countries experience cannot be glossedover with original sin concept that is 

developing with the discussion going in the economy and expresses the situation that developing countries 

can not becomeindebted in their local currency. Actually, the concept needs to be analyzed once more time. 

The fact that main economy defends the capitalist ideology, rather than free market economy and it has 

become dominant with all of its instruments mostly interrupts the economy of developing countries.The 

reason of the economic crisis in developing countries likeTurkey is 

moneyflowscomingfromspeculation.Thelatestversion of colonialismtoday is to make the countries dependent  

on petrol and dollar in a modern way and top reclude the economic independence of the developing 

countries by getting the countries on the edge of economic crises with currency.Our study specially indicates 

exchange rate fluctuation in the economy of developing countries do not have a reel side and also reveals 

new solutions and cures.  

 

Keywords: DevelopingCountries,Colonialness,Turkey , Exchange Rate,  

Jel Codes: B27 O19 P16 
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1.GİRİŞ 

Dünyayı inşa etme süreci, tasavvur ve bu tasavvuru teşkil eden medeniyetlerin ruh ikliminin 

bir yansımasıdır. Medeniyet dünyasını oluşturan değerler ekonomik, siyaset, hukuk ve uluslararası 

ilişkilerin paradigmalarının bir bileşimini ifade eder. Sömürmek mi, sömürgeye karşı olmak mı? 

İnsan odaklı mı, salt fayda ve çıkar odaklı mı? Ben (ego/egosantrik) merkezli mi, biz 

(alturist/özgeci) merkezli mi? Seküler medeniyet ve ardılları türdeş (homojen) bir anlayış 

barındırmasa bile yaşadığımız yüzyıla kadar Afrika’da sömürü, Ortadoğu’da kaos ve halen 

gelişmekte olan ülkeleri baskılamaya çalışan çatışmacı ve otoriter bir mekanizma türünden miraslar 

bıraktı. Bu durumu esas ilginç kılan egemen güçlerin bunları kimi zaman IMF’in “istikrar 

programları” ile kimi zaman “sıcak para” kimi zaman da “spekülatörlerin” eliyle yapmış olmasıdır.   

ABD’nin siyasi ve askeri gücünü kullanarak dolar üzerinden iktisadi bir hegomanya kurma 

isteği halen devam etmektedir. Ve söz konusu durum azgelişmiş ülkelerde yoksulluğun artmasına, 

kendi dinamiklerinin kullanmasını engellemeye; gelişmekte olan ülkelerde de merkez-çevre ilişkisi 

bağlamında ABD’ye “biat” ettirme çabasına neden olmaktadır. Bu bölümden sonra ABD’nin 

ekonomik sömürü anlayışı paranın tarihsel süreci bağlamında ifade edildikten sonra gelişmekte olan 

ülkelerin etkilenme derecesi anlatılmaya çalışılacaktır. Son bölümde öneriler üzerinde durulacaktır.     

 

2. PARANIN TARİHÇESİ VE KAPİTALİZM EKSENİNDE ABD SÖMÜRÜSÜ 

İktisadi düşünce tarihi irdelendiğinde paranın gelişimi ve neyin para olarak kullanıldığı farklı 

dönemlere has bir biçimde farklılık göstermiştir. Trampa (değiş-tokuş) ekonomisinin geçerli olduğu 

dönemlerde mal ya da hizmetler yine aynı mal ve ya hizmet değişimiyle satın alınırdı. Daha sonraki 

dönemlerde kimi ülkeler deniz kabuğunu para olarak kabul ederken kimi ülkelerde de fildişi para 

olarak kabul görülmüştür.  Sonraki dönemler de değerli madenler (bakır örneği) , altın, gümüş, kağıt 

para ve nihayet günümüzde hazine tahvilleri, bonolar, mevduat sertifikaları vb. para benzeri çok 

farklı enstrümanlar tarih sahnesinde yer almıştır.  Günümüzde doların uluslararası finans, mal, 

faktör ve para piyasalarındaki ağırlığı ve çok yaygın bir biçimde kullanılması değişik araştırmacılar 

tarafından halen tartışılan bir konu olmaktadır.  Dolar nasıl bu kadar güçlü hale geldi ve dünya 

parası olarak kullanılmaya başlandı? Paranın tarihsel evrimi/tarihçesi sunulduktan sonra bu soruya 

cevap bulmaya çalışacağız. 

Tarihte kağıt para ilk kez Çin’de Tang Hanedanın egemenliği döneminde “emanet senedi” 

biçiminde ortaya çıkmıştır. Madeni paraların sürekli taşınmasının yarattığı risklerin varlığı 

nedeniyle madeni paralar güvenilir kişilere emanet olarak teslim edilir ve karşılığında yazılı bir 

senet alırlardı. Böylece ihtiyaç duyulan herhangi bir malı satın almak isteyenler söz konusu emanet 

senedini devrettiği zaman emanette olan madeni para ile değişim sağlanırdı. 1120 yılında kağıt 

paranın yaygınlaşması ve üstünlüklerinin merkezi hükümet tarafından fark edilmesiyle merkezi 

hükümet paranın basımını tekel bir biçimde üstelendi ve kağıt para devlet parası olarak 

kullanılmaya başlandır. Kağıt paranın batıya taşınması da Venediklilerin Çin’e yaptığı ticaret 

sonrası meydana gelmiştir. Banknot terimi ise 14.yy’da ilk kez İtalyanlar tarafından “Nota di 

banco” yani “Banka notu” şeklinde ortaya çıkmıştır. Banknotun altın karşılığı para olarak fiilen 

doğması 1694 yılından önce İngiltere Merkez Bankası’nın kurulmasından önceki döneme denk 

gelmektedir (Eğilmez, 2018).  
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Dünya ekonomi tarihini uluslararası ödeme sistemleri açısından 4 döneme ayırmak 

mümkündür (Seyidoğlu, 2003:530) 

 Altın Para Çağı (1870-1930) 

 Buhran Dönemi (1930-1944) 

 Bretton Woods Sistemi (1944-1973) 

 Karma Dönem (1944-      ) 

Ondokuzuncu yüzyıl, daha önce gelen ve giden dönemlere kıyasla bir barış dönemi idi. Barış 

ve güvenlik, büyüme için uygun bir ortam sağladı. Mal ihracatının 1820'de GSYİH'nın yüzde 

1'inden 1870'te yüzde beşe yükseldiğini tarihi kayıtlar gösteriyor. Döviz kuru istikrarı bu sürecin 

ayrılmaz bir parçasıydı. Yüzyılın ilk üçte ikisi için ulusal para sistemleri üç bloğa ayrıldı: Portekiz 

ve Britanya'nın hakimiyetinin ve sömürgelerinin çoğunun oluşturduğu altın blok; Alman eyaletleri, 

Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, Meksika, Çin, Hindistan ve Japonya'dan oluşan 

bir gümüş blok; ve Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere 

bir grup bimetalik ülke grupları şeklinde. Daha çarpıcı olan, aralarındaki döviz kurunun istikrarıdır. 

19. yüzyıldan önce, en küçük altın madeni para, günlük kullanım için hala değerliydi. Bimetalizmin 

cazibe merkezlerinden biri, daha büyük işlemlere, özellikle uluslararası işlemlere daha uygun olan 

daha değerli altın sikkelerin yanı sıra, yurtiçi işlemler için pratik olan düşük değerli gümüş 

sikkelerin tedarikini sağlamasıydı. Ticaret ve yaşam standartları yükseldikçe, denge bu iki ihtiyaç 

arasında değişti. Altın bazlı bir standart sonuç olarak daha cazip hale gelmiştir. İngiltere'nin 19. 

yüzyılın büyük bir bölümünde ticari ve mali olarak diğer ülkelere önderlik etmesi, diğer ülkelerin 

parasal standartlarına bağlamaya teşvik etti. Ve dünyanın diğer iki önde gelen sanayi ekonomisi 

olan Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri, 1870'lerde altın standartlarına geçtiğinde bu ağ, 

etkileri güçlendirildi. İngiltere'nin altın standardına giren ilk ülke ve aynı zamanda sanayileşmeye 

giden ilk ülke olması, altın standardının ilerici ve modem bir parasal düzenleme olarak görüşünü 

teşvik etti. Almanya, aralarında Hollanda, Danimarka, Norveç ve İsveç ile yoğun bir şekilde ticaret 

yapan diğer gümüş standartlı ülkeler, Fransa ve Latin Amerika Birliği, Belçika, İsviçre, İtalya ve 

Yunanistan'daki ortakları, altın karşılığında bimetalizmi terk etti. Sınırlı sayıda ülke hiçbir zaman 

1913'ten önce altın standardına geçmedi. Çin ve Orta Amerika ülkelerinin (Guatemala, Honduras ve 

El Salvador) bir dizi ülkelerde olduğu gibi, gümüş standartta kaldı. Ancak, 20. yüzyılın ilk on 

yılında, dünyanın en büyük kısmı parası altına bağlıydı. Birinci Dünya savaşının patlak vermesiyle 

altın standardı uygulamasına son verildi. Savaş ekonomisinin getirdiği zorluklar nedeniyle, belli 

başlı paraların altına bağlılığı kaldırılarak serbest dalgalanmaları sağlandı. 1919’da ilk olarak ABD, 

eski kur üzerinden altına dönüş yaptı. İngiltere 1925’te ve nihayet 1928 yılına gelindiğinde tüm 

ülkeler altın standardına geri dönmüşlerdi. Amerika Birleşik Devletleri asla 1930'larda altın 

standartlarını tamamen terk etmedi. Ufukta başka bir savaş başlamışken, Avrupa'dan gelen sermaye 

akışı Amerikan rezervlerini daha da artırdı. Amerika’nın Avrupalı müttefikleri, daha sonra savaş 

çabalarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları malzemeleri satın almak için elde tuttukları altın 

miktarını büyük ölçüde kullandılar. Bütün bu nedenlerden dolayı, II. Dünya Savaşı sona erdiğinde, 

ABD (Sovyet olmayan) dünyanın parasal altınının çoğunluğuna sahipti (Eichengreen  ve Sussman, 

2000:15-36). 

 İkinci Dünya savaşı sonrası kalkınma çabası içinde olan ülkelere mali kaynak sağlamak için 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası para sisteminin işleyişi için 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Temmuz 1944'te ABD'nin New Hampshire eyaletinin küçük bir 

beldesi olan Bretton Woods'da toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans konferansında 

imzalanan Bretton Woods Anlaşması ile kurulmuştur. Bretton Woods’da “ayarlanabilir sabit kur” 

modeli esasına dayanır. Yani ABD dışındaki diğer IMF ülkelerinin paraları dolar paritesi dediğimiz 

biçimde dolar cinsinden tanımlanmıştır. Dolar ise 1 ons=35 dolar şeklinde altına bağlanmıştır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1944
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler
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Bretton Woods sistemi ile doların altına bağlanması dolara şu fonksiyonları yüklemiş ve doların 

anahtar para “key currency” olmasını sağlamıştır (Seyidoğlu, 2003:530): 

 Uluslararası ödeme aracı 

 Uluslararası değer standardı 

 Rezerv aracı 

 Müdahale aracı 

Bretton Woods düzeni 1960’ların sonuna kadar sürdürülebilir bir durumdaydı, fakat sistem 

dolar-altın üzerinde spekülasyonlara çok açıktı ve bu durum sık sık sorun çıkartmaya başlamıştı, 

ayrıca sistem dış ödemeler konusunda da dengesizlikler yaratıyordu. Sonuçta 1971 Ağustos ayında 

dolar üzerinde bir kaç yıldır süren spekülasyon sonucu Bretton Woods sistemi çöktü; ABD’nin 

içinde bulunduğu ekonomik güçlükler nedeniyle doların altına dönüştürülebilirliğini kaldırmıştır. 

ABD'yi buna iten zorunluluklar, dış ticaretinin büyük boyutlara varan açıklar vermesi ile borçlu 

ülkeler arasına girmesidir. ABD doları altın paritesinden ayrıldı ve paralar serbest dalgalanmaya 

bırakıldı (Eichengreen ve Sussman, 2000:15-36). Altın çağın sonunu getiren finansal tabanlı 

olgulardan biri 1960’ların sonlarında ABD-Vietnam savaşının ABD ekonomisini zora sokması ve 

savaş maliyetlerini finanse etmek için uygulanan genişlemeci mali politikaların bütçe açıklarını 

tetiklemesi ve bu durumun ABD ekonomisinde enflasyonist bir baskı ortamına zemin hazırlaması 

olmuştur. Altın karşısında sabitlenmiş dolar değerinin sürdürülemez bir noktaya gelmesi sonucu 

ABD Başkanı Nixon dolar fiyatının döviz piyasalarında serbestçe belirleneceğini duyurması,  

Bretton Woods sistemini sona erdirmiştir (Yeldan, 2009:11-15). 

Son küresel kriz doların varlığı ve aynı zamanda dünya parası olmasının yarattığı bir dizi ve 

yıkıcı etkileri göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Kapitalizmin egemen olduğu iktisadi 

yapıdaki istikrarsızlıkların yansımalarını 2007 sonrası kriz bütün yönleriyle gösterdi. Serbest 

piyasayı ve finansal liberalizasyonu kutsayan FED ve IMF yetkilileri krizin yaratacağı derin 

sarsıntıyı ifade ettikten sonra bu süreçte kimi şirket ve bankaların iflasını engellemek için 5 trilyon 

dolar bedelli bir müdahaleye giriştiler. Bu bağlamda Yeldan, 2007-2008 krizinin Kapitalizmin 600 

yıllık mevcut krizlerinden ayıran en önemli olguyu şu şekilde ifade etmektedir (Yeldan, 2009:12): 

“mevcut küresel kriz, insanlık tarihinde paranın hiçbir altın ya da değerli maden standardına bağlı 

olmadığı hayali değerlerin hüküm sürdüğü bir finansallaşma sürecine denk gelmiştir. 

Günümüz finansal küreselleşmesini, kapitalizmin tüm önceki küresel çaplı-ekonomik kriz evrelerinden 

ayırt eden en önemli özellik, günümüzde paranın değerini belirleyecek bir standardın olmayışıdır. Özetle 

günümüz kriz döneminde paranın değerini belirleyecek bir “çapa” bulunamamaktadır.” 

ABD dolarının piyasadaki hakimiyeti kimi yazarlarca “dolar hegemonyası” olarak ifade 

edimektedir  (Girón, 2012:511-517; 2012; Zoffer, 2012; Efe, 2017:55-82). Zoffer, “Dolar 

Hegemonyasının Geleceği” adlı makalesinde 20.yy’ın ortalarından beri, doların dünyada tercih 

edilen “rakipsiz”  bir rezerv para birimi olduğunu ya da birçok ülkenin uluslararası döviz 

rezervlerinin çoğunu temsil ettiğini bir para biri olduğu dile getirir (Zoffer, 2012). Bazı yazarlar 

doların dünya parası olmasını ABD’nin iktisadi, siyasi ve askeri gücüne bağlarken Eğilmez’e göre 

doların dünya parası olmasının arkasında 3 temel neden vardır (Eğilmez, 2018). Bunlar: 

 Uzun süre zarfında doların altın karşılığı olarak para olması şeklinde. 20.yy’ın başlarında 

birçok ülke kendi yerel para birimini altın karşılığı basmaktan vazgeçtiği halde ABD bu tutumunu 

sürdürmüştür. 

 Hem altın hem petrol gibi çok önemli iki malın dolar ile fiyatlandırılıyor olması. 

 Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkenin ABD olması ve dolayısıyla bu durumun 

ABD’yi dünyanın finans sisteminde en büyük paya sahip kılması. 
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Yaşanan son küresel krizde ABD’nin para arzını olması gerekenden çok arttırması sonucunda 

piyasaya sürülen dolarların daha çok banka kasalarında kalarak piyasaya sürülmemesi doların 

kullanılma biçimine dair özellikle ABD dışında ciddi tartışmalar neden oldu ve bu durum doların 

itibarının kaybına neden olmasına rağmen gerek petrol gerekse de altın halen dolar ile değerlenmeyi 

sürdürüyor olması ABD politikalarına yön vermesi açısından halen belirleyici unsurdur. ABD bu 

egemenliğini dolar yoluyla sürdürmek için körfezdeki etki alanını halen devam ettirme çabası içinde 

olup,  “sürekli düşmanlar yaratması”, Orta doğuda müdahale alanını genişletmek istemesi 

müttefikleri yanında tutma isteği söz konusu politikaların izdüşümünü ifade eder (Eğilmez, 2018). 

Kurulu dünya düzeni bütün kurum ve kuruluşlarıyla sömürgeciliğe hizmet eden bir hale 

gelmiştir. Ve bu sistem kendi varlığını sürdürmek ve refah düzeyinin stabilize etmek adına ekonomi 

bağlamında hem mikro hem de makro noktada egemenliğini pekiştirmektedir. 2001 yılında Nobel 

Ekonomi ödülü olan ve aynı zamanda ABD Başkanı Bill Clinton döneminde ABD Ekonomik 

Danışmanlar Konseyinde görev alan Joseph Stiglitz, Ekonomik Konsey, IMF ve Dünya Bankasının 

aldığı kararların “ideolojik ve politik” saikle ele alındığını söyler ve söz konusu kararların salt 

gelişmiş ülkelerin çıkarlarına hizmet ettiğine atıfta bulunur. Roubini ve Mihm ise IMF’in aldığı 

kararların oy dağılımında Avrupalı ulusların daha fazla temsil edildiğini Asya ve Afrika uluslarının 

nüfus çoğunluğuna rağmen daha az temsil edildiğini dile getirir.   Zikredilen görüşlerin ana temasını 

gelişmekte olan ülkelerin tasarruf açıklarını, artan sermaye ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulduğu 

söylenen kuruluşların bu amaçlara hizmet etmediğini göstermektedir (Özsağır vd, 2018:32-41). 

Bazı yazarlara göre Dünya Bankası ve IMF halen eski Amerika emperyalizm araçları gibi hareket 

ediyor (Ferguson, 2016:247).  Bu bağlamda sıcak paranın ekonomi üzerindeki fonksiyonuna 

değinmek esasında reel faktörlerin ötesinde suni (yapay) faktörlerin daha belirleyici olduğunu 

görmek açıdan daha değerli bir hale gelecektir. Tarih boyunca değişmeyen sömüren-

sömürgeleştiren ikilemini bu açıdan görmek daha net bir fotoğraf çizmemize yardımcı olacaktır. 

Başta Türkiye olmak üzere Gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret dengesindeki bozulmalarına 

sebep olan unsurun diğer makro ekonomik veriler ışığında değerlendiğimizde daha çok yapısal 

nedenler ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz.  

Morgan Stanley ve Standard and Poor’s ( S&P)  başta olmak üzere bazı uluslararası ekonomik 

kuruluşlar  Kırılgan Beşli diye gruplama gitmişlerdir. Söz konusu gruba ülkelerin dahil edilme 

nedenleri yüksek cari açık oranları, yüksek enflasyon oranları ve büyüme performansındaki 

konjonktürel dalgalanmalar olarak gösterilmektedir.  FED’in  faiz artırımına gitmesi ve daraltıcı 

para politikalarının uygulanması halinde  gelişmekte olan ülke ekonomilerinin dış finansman 

ihtiyaçlarını karşılaması zor bir durum hal alacaktır. Bu bağlamda Türkiye’nin bu beşli grup içinde 

yer almasının nedenlerinden biri dış finansman kaynağı ihtiyacı için de olmasıdır (Eğilmez, 2017). 

Cari işlemler açığı Türkiye’nin kronikleşmiş sorunlarından biri olup bu açıklar dış ticaret 

dengesi ile dış âlem faktör ödemelerinden meydana gelmektedir. Türkiye’de ihracatın ithalatı 

karşılama oranının istenilen seviyede olmaması, petrol ithalatçısı bir ülke olarak petrol fiyatlarında 

meydana yükselişler, ağırlıkla sanayi ve ileri teknolojik ürünlerin ithal edilmesi, ihraç edilen yüksek 

teknolojik ve katma değerli ürünlerin azlığı dış ticaret dengesinin sağlanmasında problemler 

doğurmaktadır. Hem kamu hem de özel kesime ait dış borç ödemelerinde yapılan faiz ödemeleri ise 

dış âlem faktör ödemelerini oluşturur (Seyidoğlu, 2017:381-82).  

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin sermayeye bağımlı olmasının yarattığı sorunsallar 

finansal kriz anında daha da belirginleşmektedir. 90’lı yıllar boyunca görülen ve yaşanan “parasal” 

krizler önemli örnekler teşkil etmektedir. 1994 Meksika Meksika Peso, 1997 Asya (G.Kore, 

Tayland, Endonezya ve Malezya, 1998 ve 1999 Rusya, Brezilya, Ekvador, Pakistan ve Ukrayna, 

2001 Arjantin ve Türkiye krizlerinin temel karakteristik özelliği “spekülatif” yani sıcak para kökenli 

olmasıdır.  Sıcak para özellikle “spekülatif” “kısa dönemli” ve “aşırı  dalgalanma ve akışkanlık” 
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gibi unsurlara sahip olduğundan gelişmekte olan ülke ekonomilerinin istikrarsızlıklarını 

derinleştirmektedir. Spekülatörler sahip olduğu parayı faiz haddinin yüksek olduğu ülkelerde ulusal 

paraya çevirir ve o ülke içinde herhangi bir finansal araca yatırır ve genellikle 1 yıldan daha az bir 

süre sonunda finansal aracı satar ve elde ettiği parayı dolar ya da euro gibi yabancı para cinsinden 

çevirir ve çıkış yapar. Çıkış yapılan ülke parasının değer yitirmesi yerli paranın yabancı paralar 

karşısında aşırı değer yitirmesine neden olur ve döviz kuru yükselir (Özsağır, 2017:59). Bu 

bağlamda develüasyon, enflasyon ve dış ticaret dengesi gibi makro ekonomik değişkenlerin 

birbirini etkileme durumu kaçınılmazdır. Dış ticaret açığının, bir ülkenin tasarruf yetersizliği 

nedeniyle kapatılmaması durumunda o ülke yabancı sermaye girişi ya da transferlerine ihtiyaç 

duyacaktır. Bu durum iç piyasada döviz talebine neden olur ve böylece döviz talebi döviz arzını 

aşar.   Böylece yerli para değer kaybına uğrar ve develüasyon meydana gelir. İthalatın nispi bir 

pahalılığa neden olması ve bu durumun hem talep hem de maliyet enflasyonuna neden olacağı 

aşikardır. Yüksek enflasyon ve belirsizlik durumu reel faizlerin artmasını gerektirecektir. Bu şekilde 

uygulanacak olan sıkı para ve maliye politikası toplam talepte dolayısıyla ekonomide daralamaya 

yol açacaktır. Özellikle bu durum cari açık veren gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini 

etkilemektedir. Cari açık ve sermaye çıkışının bir anda oluşması ekonomide derinden bir sarsıntıya 

mahal vermemesi de merkez bankalarının çok yüksek miktarda (trilyonlar seviyesine) rezerv para 

bulundurmasını zorunlu kılar (Efe, 2017:66).   

ABD ekonomisi çok ciddi bir krizle karşı karşıya gelse bile diğer ülkelerin merkez 

bankalarının doları rezerv para tutması hatta rezervlerinin bir kısmı ile ABD tahvili satın alması 

ABD’nin iktisadi gücünü göstermektedir. Rezerv para bir ülkenin parasına (ABD) talebi ifade eder 

ve aynı zaman da ABD’nin bütçe açıklarını kapatması için para basması ciddi bir senyoraj geliri 

elde etmesine zemin hazırlar. Son küresel krizde ABD para arzını % 13 arttırdı.  Diğer ülkeleri 

rahatsız eden durum hem kolay bir şekilde hem de senyoraj geliri elde etmesi hem de bütçe 

açıklarını kapatmasının doların gücü ile yapılmış olmasıdır (Çolak, 2010:52-54).  

Boston merkezli Chas. T. Main. İnc’da baş ekonomist olan John Perkins yaptığı işin IMF ve 

Dünya Bankası eliyle Panama ve Ekvador ülkelerine sağlanan kredileri Amerika şirketlerince 

sağlanan mallara harcamaya sağladığını dile getirdikten sonra amaçlarının Amerikan İmparatorluğu 

kurmak olduğunu ifade eder ve şöyle devam eder (Perkins’ten aktaran Ferguson, 2016:248): 

 “Tarihteki diğer imparatorluklardan farklı olarak bu imparatorluk ekonomik güdümlemeyle, 

dolandırıcılıkla, yolsuzlukla, insanları hayat tarzımızla baştan çıkarmak suretiyle, ekonomik tetikçilerle 

kuruldu…Esas işim… diğer ülkelere kredi, büyük ihtimalle geri ödeyemeyecekleri kadar büyük miktarda 

kredi vermekti…Biz bu krediyi veririz, paranın büyük kısmı  Birleşik Devletler’e geri döner, ülke borç ve 

yüklü bir faizle baş başa kalır ve aslında bizimi hizmetçimiz kölemiz haline gelir. Bu bir imparatorluktur. 

Başak bir şey değil. Büyük bir imparatorluk.” 

 

3.KÜRESELLEŞME, DOLAR VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE 

ETKİLERİ 

 Küreselleşme (globalization) ya da globalleşme, 20. yy’ın ikinci yarısından sonra bir 

modernleşme evresi olarak oluşan, Sovyet blokunun dağılmasıyla ortaya çıkan tek kutuplu bir 

dünyaya paralel bir şekilde hem iletişim hem de ulaşım teknolojilerinin bir gelişme sıçraması ile 

birlikte ulusal devlet sınırların eski önemini bir nebze kaybederek, bilim, hukuk, siyaset, kültür, 

sanat ve iktisadi alanlarda dünya ülkelerinin birbirine olan bağımlılığının artması ve ortak değer 

etrafında buluşmalarını ifade eder. Bu bağlamda iktisadi küreselleşme (economic globalization) 

Üretim faktörlerinin, ticari, sermaye ve finansal akımların hareketliliği ile dünya ekonomilerinin 

birbiri ile bütünleşmesini ve entegre olmasını ifade eder. Hızlı ve sürdürülebilir bir ekonomik 

ortamın yaratılması adına piyasa ekonomisinin yaygınlaştırılması, liberalleşme hareketlerinin DTÖ, 
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IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların çabalarıyla yerleştirme isteğini belirtir (Demir ve Acar, 

2006: 203-259). 

Küreselleşmenin ve buna bağlı olarak iktisadi globalleşmenin ülke ekonomilerine etkisi 

homojen olmamaktadır. İktisadi yazında diğer sosyal bilimlerin dallarında görüldüğü üzere 

küreselleşme olgusuna yaklaşım ve bakış açısı çok farklı olabilmektedir. Veriler küreselleşmenin 

hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerine etkilerinin hem avantaj hem de 

dezavantaj meydana getirdiğine dair yaklaşımlar mevcuttur. 

Küreselleşme süreci özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri ile gelişmiş ülke 

ekonomileri arasında farkı kapatmaya yaramıştır. 2000’li yıllara girilirken dünya genelinde 184 

ülkeden 28 tanesi gelişmiş konumda iken 2016 yılında bu sayı 39’a çıkmıştır. Söz konusu dönemler 

arasında gelişmiş ülkelerin sayısı artsa bile gelişmekte olan ülkelerin gelirden aldıkları pay 

artmıştır. Belirtilen dönemler arasında gelişmiş ülkelerin dünya nüfus payları 1puan düşmüş, 

ihracattaki payları 0.7 puan artmış, gelirdeki payları 15.5 puan artmıştır (Eğilmez, 2018:54-57). 

Bütün bu olumlu gelişmelere karşı Çolak, küreselleşmeyi “asimetrik küreselleşme” olarak 

nitelendirmekte ve kapitalist ülkeler tarafından bu süreç sahiplenilse de artık söz konusu ülkelerde 

de şikayetlerin arttığını belirtmekte ve bu olguyu şu şekilde nitelemektedir (Çolak, 2017:5-7): 

 ABD dahil olmak üzere küreselleşme dünya genelinde bütün ülkeler arasında eşitsizliği 

arttırmıştır. 

 Küreselleşme kültürel bütünleşmeyi sağlamaya çalışırken siyasal ayrışmaya neden oldu ve 

bu durum etnik çatışmalara dönüşerek terörizmin artmasına zemin hazırladı. 

 Küreselleşme ile birlikte artan sermaye yoğunluğu küçük işletmemelerin yok olmasına ve 

sermaye sahiplerinin işçi ve ya meslek erbabı olmasına neden olmuştur. 

 Küreselleşme hem devleti hem reel sektörü hem de hane halkını borç batağına sürüklemiştir. 

İktisadi küreselleşmenin etkisiyle piyasa engellerinin kalkması, finansal serbesti ve ulusal 

sermaye akışı 1990’lı yıllarda ivme kazanmış ve sermaye gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan 

ülkelere yönelmiştir. Bu eylemlerin algılanma biçimine her iki tarafta öne m atfetmiştir. Finansal 

küreselleşme ile birlikte gelişmiş ülkelerde var olan tasarruf fazlası, tasarruf eksiği yaşayan ve 

sermaye ihtiyacı içinde olan gelişmekte olan ülkelere kayacak ve bu yolla gelişmiş ülkeler sermaye 

fazlasını yüksek faizle gelir elde ederken gelişmekte olan ülkelerde ihtiyaç duydukları sermayeye 

kavuşacaklardır. Her iki taraf içinde kazançlı görünen bu durum borç sıkıntısı çeken gelişmekte 

olan ülkeler tarafından kabul gördü. Gelişmekte olan ülkeler için oldukça cazip görünen ve ihtiyaç 

duyulan finansmanın karşılanması hoşnut bir durum gibi gözükse de sermaye komposizyonunun 

büyük bir kısmını vadesi 1 haftadan kısa olan sermaye olması finansal kriz sonucunu doğurmuştur. 

Finansal krizler adeta domino etkisiyle gerek milli gerek istihdam ve diğer makroekonomik 

göstergelerde bir kaosa ve istikrarsızlığa sebebiyet vermiş ve telafisi zor olan maliyetlere zemin 

hazırlamıştır (Gedikli, 2011: 173-174). 

Uluslararası finansal sistemde de uluslararası ilişkilerdeki hegemonik yapıya benzer ve 

paralelinde ilişkiler ağı her zaman mevcut olmuştur. Dünya finans tarihinde batı emperyalizmi 

sadece şekil değiştirerek, farklılaşarak varlığını sürdürmüş ve bu kimi zaman kapitalizm kimi 

zamanda neoliberal isimlerini takarak varlığını sürdürmüştür. 

Finansal krizler esasında finansal piyasalarda ve finansal enstrümanlarda yapılan aldatıcı 

görünüşlerin bir özetidir. Kapitalizmin yükselişinden önce bu durum 18.yy’dan başlayacak biçimde 

İspanya’dan İngiltere’ye uzanan yelpazede gerek krallıklar gerekse de ülke hükümetlerinin görevi 

kötüye kullanmasıyla gerçekleşmiştir. Madeni paralardaki altın ve gümüş miktarını azaltmak 

suretiyle hem yeni paraların eski paralar kadar değerli olduğu savı/masalı sürdürülmüş hem de para 
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birimlerinin değeri düşürülmüştür. Banknotların ortaya çıkmasıyla birlikte de para basarak borçların 

ödenmiş ve borçlardan kurtulmuşlardır (Roubini ve Mihm, 2012:28). Roubini ve Mihm’e göre 

“Tarihte para birimlerinin altın ya da gümüşle bir şekilde bağlantısı olmuştur, sadece 1970’de 

bu bağlantı ciddi şekilde hasar görmüştü. Şimdi dünyanın parasal sistemi altına değil, asli değeri 

bulunmayan, değerli metallerle desteklenmeyen ve hiçbir şekilde değeri sabitlenmeyen hakim para 

birimine dayalıdır. Bir açıdan, dolar bir zamanlar altının oynadığı rolü oynuyor ve çöküşü, geçmiş 

yıllardaki bankerler ve kral naiplerinin kasalarını açıp değerli metal paralarının toza dönüştüğünü 

görmelerinden daha vahim olmayacaktır .”    

 

4.SONUÇ 

 

Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülke ekonomilerinde kalkınma hamlesinin yapılamaması 

ile birlikte büyümenin ve iktisadi gelişmenin engellenmesindeki en önemli etken tarih boyunca 

siyasi ve askeri güç mottosuyla hareket eden Batı ülkeleri olmuştur. Uygulanma biçimi ve hareket 

tarzı değişse de bu mücadele günümüze kadar devam etmektedir. 20. yy’ın başlarında Afrika 

kıtasının topraklarının % 80’nin ve Asya kıtasındaki Hindistan’ın İngiltere tarafından sömürgeye 

maruz kalması savımızı güçlü kılmaktadır. Son yüzyılda yaşanan küresel ekonomik krizlerin ve 

küreselleşme ile birlikte sermayenin sınır tanımaz oluşu ve bu durumun spekülatif” ve “sıcak para” 

kaynaklı olmasıyla en çok gelişmekte olan ülkelerin zarar görmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. 

Türkiye başta olmak üzere, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinin kriz girdabına 

girmelerinde ve ekonomilerinin kırılgan bir yapıya sahip olmasında cari açığın sürdürülebilirliği 

önem arz etmektedir. Doların dünya genelinde ülkelerin rezerv parası olması ve hiçbir çapaya bağlı 

olmadan senyoraj geliri motivasyonuyla sürekli bastırılması gelişmekte olan ülkelerin kronik 

sorunlarını derinleşmektedir. Bu bağlamda önerilerimizi şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

 Gelişmekte olan ülkelerin, dünya ticaretinde son yıllarda gerek ihracat bazında 

gerekse büyüme noktasında sıçrama gösteren Çin ve diğer ülkelerle yapılan ticarette 

karşılıklı olarak yerli paranın kullanılmasının sağlanması. 

 Dünyadaki merkez bankalarının döviz rezervlerindeki dolar oranı 2018 verileri ile % 

63 dolaylarında olduğu görülmektedir. Doların hegemonyasının kırılmasını sağlamak 

adına döviz rezervlerinde Euro ve Yuan gibi döviz tercihlerine bir yönelmenin teşvik 

edilmesi gerekmektedir. 

 Özellikle sınır ticareti yapan ülkelerin ikili ticaretlerde yerli paralarının 

kullanılmasının ikili ya da çoklu işbirliği ile sağlanması gerekir. 

 Gelişmekte olan ülkelerin dışa bağımlılığını azaltmak ve cari açığın 

sürdürülebilmesine olanak sağlamak üzere alternatif enerji kaynaklarının 

geliştirilmesi ve bu yolla Petro-dolar hakimiyetinin azaltılması sağlanmalıdır.  

 Bilgi toplumunun en belirleyici indekslerinden biri olan araştırma-geliştirme 

harcamalarının söz konusu ülkelerde GSYİH’den aldığı pay artırılacak biçimde dışa 

bağımlılığının azaltılması dolayısıyla dövizle işlem yapılmasının kısıtlanması 

sağlanacaktır. 

 Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde sınırsız sermaye hareketlerinin özellikle kriz 

esnasında çıkışını engellemek adına Tobin Vergisi gibi uygulamalarının yeni 

formüllerle iktisat yazınında tartışılmasını gerekli kılmaktadır. 
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STATISTICAL EVALUATION OF CORPORATE SUSTAINABILITY IN 

THE TRNC BANKING SECTOR 
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Öz 

Teknolojinin artmasıyla beraber işletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet yarışına girmeleri, varlıklarını 

gelecekte nasıl sürdürebilecekleri konusunda sorgulamalara yol açmış ve sonucunda Sürdürülebilirlik 

kavramı ortaya çıkmıştır. Finans piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar ve krizler bankacılık 

sektöründe sürdürülebilirlik kavramını öne çıkarmış; bankaların varlıklarını sürdürülebilir kılmalarında, 

ekonomik performanslarının yanında sosyal ve çevresel performansları önemli hale gelmiştir. Bu noktada 

finans piyasalarında rakamların ötesindeki unsurlar, bankaların performansı ve yaşam süreleri üzerinde 

dünyada yeni bir gündem yaratmıştır. Sonucunda ise iktisadi kalkınmada ülkelerin lokomotifi olan 

bankaların varlıklarını sürdürmelerinde; ekonomik, sosyal ve çevresel performanslarının analizi kaçınılmaz 

bir gereklilik arz etmiştir. Bu bağlamda dünya genelinde borsalarda sürdürülebilirlik endeksleri kurulmuş ve 

bankaların sürdürülebilir performans göstergeleri uluslararası alanda kilit rol üstlenmiştir. Bu çalışmada 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde faaliyet gösteren, organize bir piyasası olmayan bankaların 

Kurumsal sürdürülebilirlikleri Parametrik Olmayan istatistiksel tekniklerle analizler ve grafiksel çizimler 

yapılarak değerlendirilmiş olup gelecekte yapılacak olan çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Performans Değerlendirme, Parametrik 

Olmayan İstatistiksel Testler, Betimsel İstatistikler 

Jel Kodları: G20, Q56, C14 

Abstract 

With the increase of technology, businesses entering competition in international markets led to questioning 

how their assets could survive in the future and The result is the concept of sustainability. The fluctuations 

and crises that took place in the financial markets brought forward the concept of sustainability in the 

banking sector; social and environmental performance as well as economic performance have become 

important in making banks sustain their assets. At this point, elements beyond financial figures in the 

financial markets have created a new agenda in the world on the performance and lifetimes of banks. As a 

result, countries that are locomotives in economic development the banks continue their assets; analyze of 

economic, social and environmental performance has been an inevitable necessity. In this context, 

sustainability index have been established in stock markets around the world and sustainable performance 

indicators of banks have played a key role in the international arena. In this study, the institutional 

sustainability of the banks operating in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), which are not 
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organized, were evaluated by using nonparametric statistical techniques and graphical drawings were made 

and proposals have been made for future studies. 

Keywords: Sustainability, Corporate Sustainability, Performance Evaluation, Nonparametric Statistical 

Tests, Descriptive Statistics. 

Jel Codes: G20, Q56, C14 

GİRİŞ 

Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde faaliyet gösteren, organize bir piyasası 

olmayan bankaların 2009 ile 2016 yılları itibariyle sürdürülebilirliklerinin ekonomik açıdan 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın kapsamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

(KKTC)’nde faaliyet gösteren bankalar oluşturmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren bankaların 

sürdürülebilirlikleri hakkında daha gerçekçi yorumlamalarda bulunabilmek ve güvenilir bilgilerin 

sunulması amacıyla “özel sermayeli bankalar” ile araştırmanın sınırı belirlenmiştir. KKTC Merkez 

bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği verilerine göre bankacılık sektörünün önemli kısmını özel 

sermayeli bankaların oluşturmasından dolayı, KKTC bankacılık sektöründeki 2009 yılından 

günümüze dek sürdürülebilirlik performanslarının gündeme taşınması amacıyla analize uygun 12 

adet özel sermayeli banka ise araştırmanın örneklemi olarak ele alınmıştır. Bankalara ilişkin gerekli 

bilgiler; bankaların “resmî web siteleri, Kuzey Kıbrıs Merkez Bankası  (KKMB) ve Kuzey Kıbrıs 

Bankalar Birliği (KKBB)” den elde edilmiştir. Bankalara ilişkin elde edilen verilerin daha kolay 

analiz edilerek güvenilir yorumlamaların yapılması için; ekonomik sürdürülebilirlik göstergeleri 

üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Ekonomik Sürdürülebilirlik ise daha önce literatürde 

güvenirliği kanıtlanmış olan (Aktaş ve Kargın, 2007: 40; Kestane, 2016: 92): Karlılık, Büyüme, 

Süreklilik ve Gelir Gider Yapısı ölçütlerine göre sınıflandırılmıştır. Elde edilen 2009-2016 yıllarına 

ait verilerin analiz edilmesinde; “Microsoft Excel” ve “Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS)”paket programı kullanılmıştır. Çalışmada Kıbrıs’taki 12 özel sermayeli bankanın ekonomik 

perspektiften sürdürülebilirlikleri yukarıda belirtilen değişkenler kullanılarak 2009 ile 2016 yılları 

arasında yıllara göre istatistiksel anlamlılıkları test edilmiş olup sonuçlar düzenlenerek bilgi 

kullanıcılarına aktarılmıştır. Çalışma iki ana bölümden oluşmakta olup birinci bölümde; 

sürdürülebilirlik kavramı ve yaklaşımlarına ilişkin temel açıklamalar yapılmış, ikinci bölümde ise 

bankaların sürdürülebilirliklerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi yönelik uygulama 

aktarılmıştır. 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE ÖNEMİ 

Sürdürülebilirlik kavramı pek çok alanda kendine yer edinmesi; değişik konular ile beraber 

kullanılabilmesi ve farklı anlamlarda karşılık bulması ilgili kavramı tartışmaya açık bir hale 

getirmiştir. Genel kabul görmüş bir tanımının ifadesi ise güç hale gelmiş (Yavuz, 2010: 65) olup; 

Sürdürülebilirlik, insanlığın bugün kullanmakta olduğu kaynakları; ekonomik, sosyal, 

çevresel, hukuksal ve ahlaki değerler süzgecinden geçirerek gelecekteki kuşakların da yaşamsal 

faaliyetlerini optimum seviyede devam ettirmelerine olanak sağlayacak bir şekilde değerlendirmek 

olarak tanımlanabilmektedir (Kestane, 2016: 6). Bu anlamda işletmelerin gelecekte sürdürülebilir 

faaliyetlerine devam etmeleri; rekabet avantajı ile sürdürülebilir kalkınma da beraberinde 

getirebileceği tahmin edilebilmektedir. (Eccles ve Michael, 2010: 133). 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMLARI 

Sürdürülebilirliğin sağlanmasında rehberlik eden üç temel yaklaşım; sosyal sürdürülebilirlik, 

çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirlik başlıkları altında ifade edilebilmektedir 

(Bansal, 2005: 198). 

Sosyal Sürdürülebilirlik: İşletmelerin sosyal çevreye karşı sorumluluklarını belirtmekte (Epstein, 

2008: 37) olup insanların sürdürülebilir bir ortam yaratılması amacıyla yapılan araştırmalar ile 
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hayatta kalabilmekle beraber yaşam koşullarının en iyisine ulaşmak olarak tanımlanabilmektedir 

(Liverman vd., 1988: 143).  

Çevresel Sürdürülebilirlik: Doğanın limitlerine uygun olarak yaşamını idame ettirmek olarak 

karşılanmakta ve çevresel faaliyetlerin sürdürülmesi ile sağlıklı bir ekonomi ortamının oluşmasına 

katkı sağlanmaktadır. (Hitchcock ve Williard, 2009: 9).  

Ekonomik Sürdürülebilirlik: İşletmelerin karlarını maksimum düzeye yükseltmek üzere 

ekonomik performanslarını sürdürülebilir hale getirmek ve piyasadaki konumunu korumak şeklinde 

ifade edilen ekonomik sürdürülebilirlik; toplumsal yarar sağlanmasında; ekonomik, sosyal ve 

çevresel faaliyetler ile ortaya çıkan fırsatları avantaja çevirmek suretiyle paydaşlar bakımından uzun 

süreli değer yaratmayı hedeflemektedir (Nemli, 2004: 81). Ekonomik sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasında ise finansal performans temel bir gösterge olarak kabul edilmektedir (Tuna, 2014: 

11).  

 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI 

Ticaretin küreselleşmesi ile yaşanan ekonomik gelişmeler bağlamında; işletmelerin 

sürdürülebilirlik çalışmalarının ve karşılaşılabilecek risk unsurlarının kamuya açıklanması ve 

şeffaflığı artırmak üzere farkındalık yaratmak amacıyla dünya genelinde borsalar çeşitli kararlar 

almışlardır. Örneğin, borsaya kote olma şartlarına, sürdürülebilirlik ile ilgili koşulların entegre 

edilmesi, yayımlanan rehberler aracılığıyla sürdürülebilirlik endekslerinin hayata geçirilmesi öne 

çıkan kararlardan bazılarıdır. Bu doğrultuda dünyada ilk oluşturulan sürdürülebilirlik endeksi, 1990 

yılında kurulan ve kurumsal yatırımcılara yönelik araştırmalar yapan “KLD Research & Analytics” 

in hesaplamış olduğu Domini 400 Sosyal Endeksi’dir. Sürdürülebilirlik çalışmaları 1999’da Dow 

Jones endeksinin kurulmasıyla hız kazanmış olup sürdürülebilirlik endeksleri konusunda lider 

konumda olan borsalar; Londra, Nasdaq ve Euronext olarak sıralanabilmektedir. Geçmişten 

günümüze gelişmeler incelendiğinde ise 2004’te Güney Afrika, 2005’te Brezilya, 2007’de 

Almanya, 2008’de İspanya, Avusturya, Danimarka, İsveç, Norveç, 2009’da Çin, Endonezya ve 

Kore, 2010’ da Mısır ve 2014’te Türkiye sürdürülebilirlik uygulamalarını başlatmıştır (IMKB, 

2011: 9-10; Kestane, 2016: 38).  

 

4. UYGULAMA 

Çalışmanın bu bölümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde faaliyet gösteren, 

organize bir piyasası olmayan bankaların 2009 ile 2016 yılları itibariyle sürdürülebilirlikleri; 

ekonomik açıdan değerlendirilmektedir. Ayrıca araştırmanın amacı ve önemi ele alınarak kapsamı 

belirlenmiş olup araştırmanın içeriği hakkında da bilgiler verilmiştir. 

 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde faaliyet gösteren, organize bir 

piyasası olmayan bankaların 2009 ile 2016 yılları itibariyle sürdürülebilirlikleri; ekonomik açıdan 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bankaların ekonomik verileri yardımıyla 2009 yılından 

günümüze kadar olan süreçte sürdürülebilirlik performanslarının ortaya konulması ve KKTC’de 

gelecekte yapılacak olan sürdürülebilirlik çalışmalarının öngörülmesi, şeffaf hale getirilmesi ve 

organize bir piyasanın oluşturulması bakımından bu çalışma ayrı bir önem taşımaktadır.   

 

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın kapsamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde faaliyet gösteren 

bankalar oluşturmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren bankaların sürdürülebilirlikleri hakkında daha 

gerçekçi yorumlamalarda bulunabilmek ve güvenilir bilgilerin sunulması amacıyla “özel sermayeli 

bankalar” ile araştırmanın sınırı belirlenmiştir. KKTC Merkez bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar 

Birliği verilerine göre bankacılık sektörünün önemli kısmını özel sermayeli bankaların 
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oluşturmasından dolayı, KKTC bankacılık sektöründeki 2009 yılından günümüze dek 

sürdürülebilirlik performanslarının gündeme taşınması amacıyla analize uygun 12 adet özel 

sermayeli banka ise araştırmanın örneklemi olarak ele alınmıştır. 
 

Tablo 1: Kıbrıs’ta Faaliyet Gösteren Özel Sermayeli Bankalar 

SAYI BANKA ADI 

1 AKFİNANS BANK    

2 ASBANK 

3 CREDİTWEST BANK 

4 KIBRIS İKTİSAT BANKASI 

5 KIBRISFAİSAL 

6 KOOPERATİF BANK 

7 LİMASOL BANK 

8 ŞEKER BANK 

9 TÜRK BANKASI 

10 UNIVERSAL BANK 

11 VİYABANK 

12 YAKINDOĞU BANK 

 

4.3. Verilerin Elde Edilmesi ve Sınıflandırılması 

Bankalara ilişkin gerekli bilgiler; bankaların “resmî web siteleri, Kuzey Kıbrıs Merkez 

Bankası  (KKMB) ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB)” den elde edilmiştir. Bankalara 

ilişkin elde edilen verilerin daha kolay analiz edilerek güvenilir yorumlamaların yapılması için; 

ekonomik sürdürülebilirlik göstergeleri üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Ekonomik 

Sürdürülebilirlik ise daha önce literatürde güvenirliği kanıtlanmış olan (Aktaş ve Kargın, 2007: 

40; Kestane, 2016: 92): Karlılık, Büyüme, Süreklilik ve Gelir Gider Yapısı ölçütlerine göre 

sınıflandırılmıştır. 

 
KARLILIK ORANLARI 

K1 : Varlık Karlılığı = Net Kar / Ortalama Varlık 

K2 : Özsermaye Karlılığı = Net Kar / Özsermaye *100 

K3 : Net Faiz Marjı = Net Faiz Geliri / Toplam Varlıklar 

K4 : Net Kar Marjı = Dönem Net Karı / Faiz Geliri + Faiz Dışı Gelir 

BÜYÜME ORANLARI 

B1 : Varlık Devir Hızı = Faiz Geliri + Faiz Dışı Gelir / Ort. Varlık 

B2 : Kredi Büyüme Hızı = D.S. Kredi - D.B. Kredi / D.B. Kredi 

B3 : Aktif Büyüme Oranı = D.S. Aktif - D.B. Aktif / D.B. Aktif 

B4 : Özsermaye Büyüme Oranı = D.S.Ö. - D.B.Ö. / D.B.Ö. 

B5 : Faiz Büyüme Oranı = D.S.Net Faiz. - D.B.Net Faiz / D.B. Net Faiz 

SÜREKLİLİK ORANLARI 

S1 : Cari Oran = Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler 

S2 : Likit Oran = Likit Aktifler / Toplam Varlıklar 

S3 : Net Kredi / Toplam Varlıklar 

GELİR – GİDER YAPISINA İLİŞKİN ORANLAR 

G1 : Toplam Gelirler / Toplam Giderler 

G2 : Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri 

G3 : Faiz Gelirleri / Toplam Gelirler 

G4 : Faiz Giderleri / Toplam Giderler 

 

2.1. Verilerin Analiz Edilmesi 

Elde edilen 2009-2016 yıllarına ait verilerin analiz edilmesinde; “Microsoft Excel” ve 

“Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)” paket programı kullanılmıştır. Çalışmada 

Kıbrıs’taki 12 özel sermayeli bankanın ekonomik perspektiften sürdürülebilirlikleri yukarıda 

belirtilen değişkenler kullanılarak 2009 ile 2016 yılları arasında yıllara göre istatistiksel 

anlamlılıkları test edilmiştir.  
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Banka sayısı istatistiksel olarak yeterli sayıda olmadığı için parametrik olmayan istatistiksel 

testlerden ikiden fazla bağımlı örneklem testlerinden Friedman çift yönlü varyans analizi testi 

kullanılmıştır. Bu test yardımıyla bankaların Karlılık, Büyüme, Süreklilik ve Gelir Gider Yapısı 

ölçütlerine göre sınıflandırılmış ekonomik sürdürülebilirlik oranlarının 2009 ile 2016 yılları 

arasında yıllara göre birbirlerinden farklı olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla yıllara göre 

oranlara ilişkin satır ve sütundan oluşan bir veri tablosu oluşturulmuştur. Tabloda yer alan oran 

değerlerinin yıllara göre sürekli sayısal olması bu testi kullanmamızda gerekli bir varsayım 

olmuştur. Bu varsayımların sağlanması ile çalışmanın hipotezleri oluşmuştur. Buna göre sıfır 

hipotezi; yıllara göre oranların farklılaşmadığı yani değerlerin istatistiksel olarak farklı olmadığı, 

karşıt hipotez ise yıllara göre oranların benzer değerler almadığı yani oranların değerlerinin yıllara 

göre farklılaştığı yönünde oluşturulmuştur.(Canküyer ve Aşan, 2005: 226;Gamgam ve 

Altunkaynak, 2013:316) 

Friedman testi sonucuna göre; 12 bankaya ait oranların değerleri istatistiksel olarak yıllara 

göre farklılaşma göstermiştir. Sıfır hipotezleri ret edilmiştir. Böylece bankaların oran değerlerinin 

yıllara göre farklılaştığı belirlendiğinden ekonomik sürdürülebilirliği daha iyi yorumlayabilmek için 

değerlerin yıllara göre grafikleri çizilmiştir.  

 

2.2. Bulgular ve Değerlendirme 

Bu bölüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bankacılık sektörünün ekonomik verilerin 

analizini ve analiz sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesini içermektedir. Yapılan 

istatistiksel analizler sonucunda yorumlamanın daha kolay ve tutarlı bir biçimde yapılabilmesi 

bakımından grafiksel çizimler aşağıda belirtilmiştir. 

Grafik 1: Bankacılık Sektörü 2009 Yılı İtibariyle Karlılık Durumu 

 

Grafik 1’de bankaların 2009 yılı itibariyle karlılık durumları incelendiğinde; varlık karlılığı, 

net faiz marjı ve net dönem karı bakımından; Viya Bank’ın, özsermaye karlılığı bakımından; 

Universal Bank’ın sektörde önde oldukları görülmektedir.  
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Grafik 2: Bankacılık Sektörü 2016 Yılı İtibariyle Karlılık Durumu 

 

Grafik 2’de bankaların 2016 yılı itibariyle karlılık durumları incelendiğinde; varlık karlılığı, 

net faiz marjı ve net dönem karı bakımından; Viya Bank’ın, özsermaye karlılığı bakımından; 

Kooperatif Bank’ın sektörde önde oldukları görülmektedir.  

Grafik 3: Bankacılık Sektörü 2009 Yılı İtibariyle Büyüme Durumu 

 

Grafik 3’te bankaların 2009 yılı itibariyle büyüme durumları incelendiğinde; varlık devir hızı 

bakımından, Türk Bankası’ın, kredi, aktif ve özsermaye büyüme hızı bakımından; Viya Bank’ın, 

faiz büyüme düzeyi bakımından ise Şekerbank’ın sektörde önde oldukları anlaşılmaktadır.  
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 Grafik 4: Bankacılık Sektörü 2016 Yılı İtibariyle Büyüme Durumu 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4’te bankaların 2016 yılı itibariyle büyüme durumları incelendiğinde; varlık devir hızı 

bakımından, Kıbrıs İktisat Bankası’ın, kredi büyüme düzeyi bakımından; Viya Bank’ın; aktif 

büyüme düzeyi bakımından; Yakındoğu Bank’ın, özsermaye büyüme hızı bakımından; Kıbrıs 

İktisat Bankası’nın, faiz büyüme düzeyi bakımından ise Universal Bank’ın sektörde önde oldukları 

anlaşılmaktadır.  

Grafik 5: Bankacılık Sektörü 20009 Yılı İtibariyle Süreklilik Durumu 

 

Grafik 5’te bankaların 2016 yılı itibariyle süreklilik (borç ödeyebilme) durumları 

incelendiğinde; cari oran ve nakit (likit) oran bakımından; Türk Bankası’nın, net kredi / toplam 

varlıklar bakımından ise Viya Bank’ın sektörde önde oldukları görülmektedir. 
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Grafik 6: Bankacılık Sektörü 2016 Yılı İtibariyle Süreklilik Durumu 

 

Grafik 6’te bankaların 2016 yılı itibariyle süreklilik (borç ödeyebilme) durumları 

incelendiğinde; cari oran ve nakit (likit) oran bakımından; Türk Bankası’nın, net kredi / toplam 

varlıklar bakımından ise Viya Bank’ın sektörde önde oldukları görülmektedir. 

Grafik 7: Bankacılık Sektörü 2009 Yılı İtibariyle Gelir/Gider Yapısı Durumu 

 

Grafik 7’de bankaların 2009 yılı itibariyle gelir / gider durumları incelendiğinde; toplam gelir 

/ toplam gider ve faiz geliri / faiz gideri bakımından; Viya Bank’ın sektörde önde olduğu 

görülmekte, faiz geliri / toplam varlıklar ve faiz giderleri / toplam giderler payına bakıldığında; 

bankaların birbirlerine paralel eğilim içerisinde oldukları görülmektedir. 
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Grafik 8: Bankacılık Sektörü 2016 Yılı İtibariyle Gelir/Gider Yapısı Durumu 

 

Grafik 8’de bankaların 2016 yılı itibariyle gelir / gider durumları incelendiğinde; toplam gelir 

/ toplam gider bakımından; Asbank’ın, faiz geliri / faiz gideri bakımından; Viya Bank’ın sektörde 

önde olduğu görülmekte, faiz geliri / toplam varlıklar ve faiz giderleri / toplam giderler payına 

bakıldığında; göreceli olarak Creditwest Bank’ın sektörde önde oldukları görülmektedir.  

Bankaların karlılık, büyüme, süreklilik ve gelir / gider yapısı durumları bir bütün halinde 

incelendiğinde ise sektörde Kooperatif Bank, Kıbrıs İktisat Bankası ve Viya Bank’ın sektörde önde 

olduklarını söylemek mümkündür. Bu durum ise bankaların varlıkları doğru bir şekilde kullanarak 

devir hızını artırdıklarını ve dolayısıyla nakite çevirdikleri, borçlarını zamanında ödeyerek 

borçlanma faizlerini azalttıkları ve sonucunda ise bankaların sermaye yapılarının güçlenerek 

büyüdükleri anlamına gelmekte ve sürdürülebilir bir gelişme sağladıkları açıktır.  

5. SONUÇ  

Bu araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde faaliyet gösteren, organize bir 

piyasası olmayan bankaların 2009 ile 2016 yılları itibariyle sürdürülebilirliklerinin ekonomik açıdan 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bankaların ekonomik verileri yardımıyla 2009 yılından 

günümüze kadar olan süreçte sürdürülebilirlik performanslarının ortaya konulması ve KKTC’de 

gelecekte yapılacak olan sürdürülebilirlik çalışmalarının öngörülmesi, şeffaf hale getirilmesi ve 

organize bir piyasanın oluşturulması bakımından bu çalışma ayrı bir önem taşımaktadır.   

Araştırmanın kapsamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde faaliyet gösteren bankalar 

oluşturmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren bankaların sürdürülebilirlikleri hakkında daha gerçekçi 

yorumlamalarda bulunabilmek ve güvenilir bilgilerin sunulması amacıyla “özel sermayeli 

bankalar” ile araştırmanın sınırı belirlenmiştir. KKTC Merkez bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar 

Birliği verilerine göre bankacılık sektörünün önemli kısmını özel sermayeli bankaların 

oluşturmasından dolayı, KKTC bankacılık sektöründeki 2009 yılından günümüze dek 

sürdürülebilirlik performanslarının gündeme taşınması amacıyla analize uygun 12 adet özel 
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sermayeli banka ise araştırmanın örneklemi olarak ele alınmıştır. Bankalara ilişkin gerekli bilgiler; 

bankaların “resmî web siteleri, Kuzey Kıbrıs Merkez Bankası (KKMB) ve Kuzey Kıbrıs Bankalar 

Birliği (KKBB)” den elde edilmiştir. Bankalara ilişkin elde edilen verilerin daha kolay analiz 

edilerek güvenilir yorumlamaların yapılması için; ekonomik sürdürülebilirlik göstergeleri 

üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Ekonomik Sürdürülebilirlik ise daha önce literatürde 

güvenirliği kanıtlanmış olan (Aktaş ve Kargın, 2007: 40; Kestane, 2016: 92): Karlılık, Büyüme, 

Süreklilik ve Gelir Gider Yapısı ölçütlerine göre sınıflandırılmıştır. Elde edilen 2009-2016 yıllarına 

ait oranlara uygulanan Friedman testi sonucunda istatistiksel olarak oran değerlerinin yıllara göre 

farklılaştıkları belirlenmiş ve yıllara göre grafikleri üzerinden yorumlanmıştır. Çalışmada 

Kıbrıs’taki 12 özel sermayeli bankanın ekonomik perspektiften sürdürülebilirlikleri yukarıda 

belirtilen değişkenler kullanılarak 2009 ile 2016 yılları arasında yıllara göre istatistiksel 

anlamlılıkları test edilmiş olup aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 

 Karlılık oranları bakımından; Kooperatif Bank (Özsermaye Karlılığı) 

 Büyüme Oranları Bakımından; Kıbrıs İktisat Bankası (Varlık Devir Hızı) 

 Süreklilik Oranları Bakımından; Viyabank (Net Kredi / Toplam Varlıklar) 

 Gelir-Gider Oranları Bakımından; Viyabank (Faiz Geliri / Gideri) 

Yukarıda elde sonuçlar bütünleşik olarak değerlendirildiğinde bankaların sürdürülebilir bir gelişme 

sağlamaları noktasında Viya Bank, Kooperatif Bank ve Kıbrıs İktisat Bankası’nın sektörde lider 

konumunda oldukları açıktır. Buradan hareketle söz konusu bankaların ekonomik performanslarını 

sürdürülebilir kılmaları gelecekte sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının finansmanını 

garanti edebilecekleri anlamına gelmekte ve ekonomik anlamda güçlü olan bankaların sosyal ve 

çevresel bakımdan da kaliteli çalışmalar yapabileceğini göstermektedir. Ayrıca bankaların karlılık, 

büyüme, süreklilik ve gelir / gider yapısı durumlarına bütünleşik olarak bakıldığında; söz konusu 

bankaların varlıklarını doğru bir biçimde yönettikleri ve dolayısıyla varlık büyümelerinde önemli 

gelişmeler kaydettikleri, sağlamış oldukları kredilerden elde ettikleri faiz gelirlerinde artışın 

yaşanması ile beraber sermaye yapılarında özsermaye kullanımının artması ile sermaye 

karlılıklarına pozitif katkı yarattıkları anlamı taşımaktadır. Buradan hareketle sektörün gelecekte 

sürdürülebilir büyüme kaydetmesi bakımından; ekonomik sürdürülebilirlik performansında artış 

eğilimi olduğu ve bu durumun ise gelecekte sosyal ve çevresel performanslarına yansıyacağı 

muhtemel gözükmektedir. Gelecekte farklı araştırmacıların ilgili sektörü sürdürülebilirlik çatısı 

altında farklı perspektiflerden araştırması; daha zengin analizlerin yapılarak daha güvenilir ve doğru 

sonuçların alınmasını sağlayabilecektir.  
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Özet 

Tüketim, insan yaşamı için temel bir gerekliliktir. Ancak bireyler temel ihtiyaçları için tüketmekten çok 

tüketimin kendisini bir amaç ve ihtiyaç haline getirmişlerdir. Gelişen aşırı tüketim anlayışı beraberinde 

birçok sorunu da getirmektedir. Tüketim toplumu, yoğun tüketimi ve yanlış tüketim davranışlarıyla çevresel 

ve toplumsal düzeyde bazı tehditler oluşturmaktadır. Günümüz dünyasında gittikçe artan çevresel bozulma 

doğal kaynaklar üzerinde de olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Kıt kaynakların daha etkin bir biçimde 

kullanılması için sürdürülebilir tüketim önemli bir etmen haline gelmiştir. Artan tüketim anlayışının, gelecek 

kuşakların yaşamlarını tehlikeye atmayacak bir noktaya getirilmesi gerekliliği ile birlikte sürdürülebilir 

tüketim ve gönüllü sade yaşam kavramları üzerinde daha çok durulmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, 

tüketicilerin sürdürülebilir tüketim davranışları ve son dönemde önemi gittikçe artan gönüllü sade yasam 

davranışları arasındaki ilişki üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. 

Günümüz dünyası bireysel çıkarlardan ziyade toplumsal çıkarların ön planda olması gereken bir dönemdedir. 

Dünyanın ve dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların geleceği, tüm bireylerin tüketim davranışlarını 

sorgulayarak, bu davranışlarında akıl ve mantık odaklı ve bilinç çerçevesinde davranışlar sergilemelerine ve 

daha sade bir yaşam tercih etmelerine bağlıdır. Bu konuda tüketicilerin henüz yeterince bilgi sahibi olmadığı, 

bu yönde geniş kapsamlı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerektiği açıktır. Ancak sürdürülebilir 

tüketim ve gönüllü sade yaşam davranışlarının topluma kazandırılması sadece tüketicilerin bilinçlenmesiyle 

gerçekleşebilecek bir hedef değildir. Tüketicilerle beraber hem üniversitelere, araştırma merkezlerine hem de 

uygulamada şirketlere, çeşitli kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. 

Sürdürülebilir tüketim çabası ve gönüllü sade yaşam, devletlerden ve üreticilerden, sivil topluma ve 

tüketicilere kadar herkesin birbiriyle uyumlu çabasını gerektirecek kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Tüketici, Sürdürülebilir Tüketim Davranışı, Gönüllü Sade Yaşam. 

JEL Kodu: M10, M30 

Abstract 

Consumption is a basic necessity for human life. However, much consumption of consuming the basic needs 

of the individual has made itself a goal and necessity. The developing over-consumption concept brings with 

it many problems. Consumption society poses some threats at the environmental and social level through 

intensive consumption and misuse. Increasing environmental degradation in today's world also has negative 

consequences on natural resources. Sustainable consumption has become an important factor for more 

efficient use of scarce resources. The concept of sustainable consumption and voluntary simple life has 

begun to be emphasized, along with the necessity of bringing increased consumption to a point where it will 

not put the lives of future generations at risk. In this study, an evaluation was made on the relationship 

between consumers' sustainable consumption behaviors and the increasingly voluntary simple life behaviors. 

Today's world is a time when social interests must be front-line from individual interests. The future of the 

world and all the living beings of the world depends on the questioning of the consumption behaviors of all 

the individuals, their behavior in mind and rationality, their consciousness-based behaviors and their 
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preference for a simpler life. It is clear that consumers do not yet have enough information in this regard, and 

extensive information and awareness-raising efforts are needed. However, the acquisition of sustainable 

consumption and collective participation of voluntary simple life behaviors is not a goal that can only be 

achieved by the consciousness of consumers. Along with the consumers, there are important duties to 

universities, research centers, companies in practice, various public institutions and civil society 

organizations. Sustainable consumption effort and voluntary simple life are emerging as concepts that 

require everyone to work in harmony with each other, from states and producers to civil society and 

consumers. 

Keywords:  Consumer, Sustainable Consumption Behavior, Voluntary Homeless Life. 

JEL Code: M10, M30 

 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda, tüm dünyayla birlikte ülkemizde de çevre konusundaki hızla artan olumsuz gelişmeler 

(küresel ısınma, kıtlık belirtileri vb.), günümüzde sürdürülebilir tüketim davranışının ne kadar önem 

taşıdığını bir kez daha ortaya çıkarmıştır (Karalar ve Kiracı, 2010: 80). Sürdürülebilir tüketim 

davranışı, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal ve çevresel performansı geliştiren 

davranışlardır. Bununla birlikte sürdürülebilir tüketim davranışı, tüketicilerin tüketim davranışlarına 

niçin ve nasıl sürdürülebilirlik meselelerini dahil etmediklerini ve nasıl yürüttüklerini kapsar. 

Ayrıca sürdürülebilir tüketim davranışı, tüketicilerin hangi ürünü satın aldıkları ya da satın 

almadıkları, nasıl kullandıklarını ve daha sonra onlarla ne yaptıklarını inceler (Belz ve Peattie, 

2009: 73).  

Günümüz gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda değeri giderek artan tüketim kavramı, ekolojik 

sistemde meydana gelen bozulmaların etkisiyle farklı bakış açılarıyla incelenmeye başlanmıştır. 

Tüketimde sürdürülebilirlik kavramı, globalleşme ile birlikte uluslararası işletmelerin liderliğinde 

büyüyen ve tüketimde meydana gelen artışın sebep olduğu işletme faaliyetleri, ayrıca tüketici alım 

gücündeki artıştan kaynaklanan olumsuz etkiler neticesiyle doğmuştur  (Özgül, 2010: 118). Bu 

olumsuzluklar sonucunda ortaya çıkan “gönüllü sadelik” kavramı, tüketicileri gereksiz 

tüketimlerden alıkoymaya çalışmaktadır. Diğer bir ifadeyle tüketicilerin ihtiyaçlarından fazlasını 

tüketerek mutlu olabilecekleri algısını yıkarak gönüllü bir şekilde daha az tüketimle de mutlu 

olunabileceğini belirtmektedir (Babaoğul ve Buğday, 2012: 76). 

Gönüllü sadelik kavramı ilk kez 1930’larda ortaya çıkmaya başlasa da geçmişi çok daha eskiye 

dayanmaktadır. 1970’lerden itibaren tekrar ilgi çeken bir konu haline gelmeye başlamıştır (Akkoç, 

2017: 577). Gönüllü sadelik, tüketimi düşük düzeyde tutan, çevreye karşı sorumlu, kendi kendine 

yetebilen bir hayat tarzını yansıtır (Akdoğan ve Karaarslan, 2013: 8). Gün geçtikçe gönüllü sadelik 

hareketine eylemsel olarak katılanların sayısı da giderek artmaktadır (Kırışık, 2013: 293). Aşırı 

harcama ve tüketime yol açan yaşam felsefesinin yerini gönüllü sade yaşam felsefesine bırakması 

amacıyla, zamana uygun yeni bir sürdürülebilir tüketim kültürü planlı bir şekilde oluşturulabilir. 

Gönüllü sade yaşam felsefesinin temelinde; yaşamın ana amacıyla uyuşmayacak şekilde varlık 

edinmek ve enerjiyi boşa harcamaktan kaçınmak anlayışı mevcuttur. Tüketime bağımlılığı en aza 

indirmek ve günlük yaşamda kişisel kontrolü en üste çıkarmak amacıyla bir genel politika 

oluşturularak gerekli planlamalar yapılabilir (Örs, 2015: 20). 

Tüketicilerin zorlama olmadan bireysel tüketimlerini azaltmaları ve çevreye duyarlı bir hayat 

felsefesi benimsemelerini öngören gönüllü sadelik kavramının, önemi gitgide artan sürdürülebilir 

tüketimi olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir (Özgül, 2010: 126). Böylece iki kavramın 

arasında sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; gönüllü sade yaşam 

biçimi ile sürdürülebilir tüketim davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Sürdürülebilir 
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tüketimin son dönemde önemi artan gönüllü sade yaşam biçimi yönünden incelenmesinin, literatüre 

ve uygulamacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE TÜKETİM İLİŞKİSİ  

Latince “sustinere” kelimesinden gelen “sürdürülebilirlik” (sustainability) kelimesi, sözlüklerde 

birçok anlamda kullanılmış olmasına rağmen esas olarak “sürdürmek”, “sağlamak”, “desteklemek”, 

“var olmak”, “devam etmek” anlamlarında kullanılmaktadır (Ergün ve Çobanoğlu, 2017: 99). 

Sürdürülebilirlik kavramı genel anlamıyla belirsiz bir süre boyunca bir durum veya sürecin 

sürdürülebilme kapasitesini ifade etmektedir (Yavuz, 2010: 64-65). 

1970’lere kadar yalnızca bireylerin yaşam düzeylerinin artırılmasını hedefleyen ekonomik 

gelişmeye odaklanan insanoğlu, 1970’li yılların başında çevre konusunda da bilinçlenmeye 

başlamış ve 1972 yılında Roma Kulübünün “Büyümenin Sınırları” adlı raporu yayınlanmış ve 

sürdürülebilirlik kavramının temelleri atılmıştır (Hayta, 2009: 144). Fakat sürdürülebilirlik kavramı 

ilk kez 1982 yılında, Dünya Doğayı Koruma Birliği (International Unionfor Conservation of Nature 

and Natural Resources-IUCN) tarafından kabul edilen Dünya Doğa Şartı belgesinde, insanların 

diğer canlıların yaşamlarını tehlikeye atmadan doğal kaynakları uygun şekilde kullanmalarını 

öngören kaynak yönetimi şeklinde açıklanmıştır (Özbakır ve Velioğlu, 2010: 73). Daha sonra 

günümüzdeki anlamıyla sürdürülebilirlik kavramı, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 

Brundtland Raporunda (1987), “Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasından ödün vermeden 

bugünkü neslin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır (Söylemez, Şahin ve 

Koç, 2016: 193). Brundtland Raporu önemle, sürdürülebilirliğin; sosyal, ekonomik ve ekolojik 

hedeflerin üzerine odaklandığını ortaya koyarak sosyo-ekonomik ihtiyaçların karşılanmasının, 

ekosistemin taşıma kapasitesi ile sınırlı olduğunu belirtmektedir (Kaya ve Bıçkı, 2006: 234). 

Sürdürülebilirlik, toplumsal hayatta insanların ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl yaşadıklarına 

bağlıdır (Bener ve Babaoğul, 2008: 4). Kısaca sürdürülebilirlik kavramı, bir toplumun, ekosistemin 

ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin işlerini kesintisiz, bozulmadan ya da sistemin hayati 

bağı olan ana kaynaklara aşırı yüklenmeden devam ettirebilme yeteneği olarak da 

tanımlanabilmektedir (Sarıkaya ve Kara, 2007: 222). 

19. yüzyılın başlarından itibaren ivme kazanan modern sanayi toplumunun ilerleme esaslı toplumsal 

formasyonunun dayandığı temel ilke, ihtiyaç ve isteklerin biçimlendirdiği üretim kavramıdır. Bu 

sebeple de 21. yüzyıla kadar tüm dünyada meydana gelen çevre sorunlarının tüketimden çok üretim 

ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Ancak son çeyrek yüzyılda hızla artan çevre felaketleri ve aşırı 

tüketimin hızlandırdığı toplumsal, ekolojik ve ekonomik deformasyonlar, ana ilgi odağını üretimden 

tüketime doğru kaydırmıştır.  II. Dünya Savaşı’ndan sonra neo-liberal politikalarla hayat bulmaya 

başlayan yeni dünya düzeninde gerek gündelik yaşamda politikalar üretilmesi bağlamında gerekse 

sosyal bilimler alanında tüketim kavramına olan ilginin artmakta olduğu görülmektedir. Bu yeni 

dünya düzeninin temeli, “tüketimin üretilmesi” sürecine dayanmaktadır (Doğan, Bulut ve Çımrın, 

2015: 661). Yani kısaca üretimin ve buna bağlı olarak tüketimin hızla artması, sürdürülebilirlik 

kavramını gündeme getirmektedir (Altıok ve Babaoğul, 2010: 10). 

Tüketim kavramı ve bu kavramla bağlantılı diğer kavramları (tüketim bağımlılığı, tüketim 

çılgınlığı, tüketim köleliği gibi) günümüz insanlığını tehdit eden en büyük tehlike olarak 

gösterebiliriz. Çünkü bu kavram ve ifadeler sosyal bir varlık olan insanı, üstelik sosyal hayatın 

içinde yalnızlaştırmakta, koparmakta, tek başına göğüsleyemeyeceği sorunlarla baş başa 

bırakmaktadır (Sırım, 2010: 193). Küreselleşme gibi etkenlerin bir sonucu olarak tüketim 

kalıplarının değişmesi ve bilinçsizce yapılan tüketim eylemleri sonucu hızlı bir şekilde ortaya çıkan 

bozulma, daha fazla ilerlemeden bir takım önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Rio’da 
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gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Gelişme Konferansı (1992)’nda, bu konu üzerinde 

durulmuş ve sunulan raporda sürdürülebilir gelişmenin yaşama geçirilebilmesi için gerekli tüketim 

ve üretim alışkanlıklarıyla ilgili değişimler tartışılmıştır. Aynı şekilde Dünya Sürdürülebilir 

Gelişme Zirvesinde ise sürdürülebilir tüketim ve üretim, sürdürülebilir gelişmenin ön koşulu olarak 

kabul edilmiştir. Ekonomik durum ile yakından ilgili olan tüketim, insanların toplum içindeki yerini 

ve kimliğini ortaya koyan sosyal, kültürel ve kaynakların kullanıldığı fiziksel bir süreçtir. Bu süreç 

kapsamında yeme, ısınma, seyahat etme gibi kişisel istek ve ihtiyaçların karşılanması için alınan 

tüketim kararları, doğrudan ya da dolaylı olarak diğer insanları ve çevreyi etkiler. Tüketimin 

çevreye olan etkileri bireysel ve hane halkı gelirinden, harcama şekillerinden, bireylerin karakter ve 

alışkanlıklarından etkilenen tüketim davranışlarından dolayı sürekli artmaktadır (Özbakır ve 

Velioğlu, 2010: 73-74). 

Sürdürülebilir tüketimi sağlamak ve kaynakları etkin kullanmak için tüketici davranışlarını 

belirleyen etkenleri anlamak, sürdürülebilirliği sağlamada var olan tüketim alışkanlıklarını iyiye 

doğru değiştirmek için doğru bir başlangıç noktası olacaktır. Doğal kaynakların üretim sürecine 

dahil edilip işlenerek tüketime sunulması ve tüketim sonrasında ortaya çıkan atıkların çevreye, 

üretim için kullanılacak kaynaklara zarar vermemesinin sağlanması ve hatta yeniden üretim 

sürecine sokularak tüketime sunulması ile tüketimin sürdürülebilirliğini sağlamak mümkündür 

(Hayta, 2009: 144). Sürdürülebilir tüketim sadece ekonomik yararları değil çevresel ve sosyal refahı 

da vurgulayan bir stratejidir ve tüketicilerin sürdürülebilir tüketim kalıplarını benimseyebilmeleri 

için ilgili konularda bilgi edinmeleri gerekir (Özbakır ve Velioğlu, 2010: 74). 

Tüketimden kaçınma, sürdürülebilirlik konusunda en hassas olan davranıştır. Yapılan çalışmalar, 

herhangi bir ürün satın almadan ya da kullanmadan, gereksinimleri tatmin etmenin, çevresel 

bağlamda en esaslı eylem olduğunu göstermektedir. Ancak bu davranış, tüketicinin elde edeceği 

yarardan yoksun kalması anlamına da gelmektedir. Ayrıca, gereksinimlerle sık sık karıştırılan ve 

gereksinimleri gideren objelere karşı olan “isteğin” yerine getirilmemesi sonucu tatminsizlik ortaya 

çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik bakış açısıyla, gereksinimleri gidermenin en son yolu bir ürünün en 

az ekolojik etkisi olan çeşidinin tüketilmesidir (Karalar ve Kiracı,  2015: 69). Sürdürülebilirlik 

bağlamında tüketici davranışı; satın alma, kullanma ve kullanım sonrasında ekolojik ve sosyal 

kriterleri göz önüne almaktadır (Aksu ve Gelibolu, 2015: 244). 

21. yüzyılın başlarından itibaren yalnızca bugünün değil, gelecekte de yaşamlarını sürdürecek 

insanların yaşam kalitesinin garanti altına alınması için sonsuz isteklerin ve bunların 

biçimlendirdiği tüketim alışkanlıklarının yerini sürdürülebilir tüketim kavramına bırakmaya 

başlamıştır (Doğan vd., 2015: 660). Çevresel bozulma ve sağlık alanında yaşanan sıkıntıların 

artması gibi konular sürdürülebilir tüketim anlayışını daha sık ve sürekli gündeme getirmektedir. 

Konu hem basın yayında hem işletme uygulamalarında hem de akademik çalışmalarda daha çok yer 

almaktadır. 

 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM ANLAYIŞI 

Sürdürülebilir tüketim kavramı ilk defa 1992 yılında Rio’da düzenlenen Dünya Zirvesi’nin 

Sürdürülebilir Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde yer alan Gündem 21’de ele alınmıştır. Ancak 

kavramın kesin tanımları, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development-

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından hazırlanan raporlarda netlik kazanmıştır. Buna 

göre sürdürülebilir tüketim, “gelecek kuşakların ihtiyaçlarını da dikkate alarak, yaşam döngüsü 

bakış açısı ile doğal kaynakların, toksit maddelerin, atık salınımlarının ve çevreyi kirletici 

maddelerin kullanımını en aza indirgerken, temel gereksinmeleri karşılayan ve daha iyi bir yaşam 

kalitesi sunan malların ve hizmetlerin kullanımı” şeklinde tanımlanmaktadır (Uzun ve Altaş, 2017: 
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2). Tüketimin çevresel etkilerini azaltmak için toplumun her düzeyindeki tüketicilerin davranışlarını 

değiştirmeye yönelik politikalar izlenmelidir. Sürdürülebilir tüketim de bu bağlamda, şimdiki ve 

gelecek nesillerin daha iyi ve kaliteli bir yaşam sürebilmeleri için dünyadaki eko-sistemin sınırları 

dâhilinde ekonomik ve sosyal ilerlemeye paralel olarak istek ve ihtiyaçların karşılanmasıdır (Aksu 

ve Gelibolu, 2015: 237). 

Gelişmiş ülkelerde son yıllarda tüketim düzeyinin sürekli yükselmesi, doğal kaynakların tükenme 

tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkararak, tüketimin çevresel etkilerinin sorgulanmasını 

gerektirmiş ve var olan tüketim davranışlarının sürdürülebilir tüketim davranışlarına dönüştürülmesi 

sık sık dile getirilmiştir (Karalar ve Kiracı, 2015: 64). Dünyanın bir bölümünde doğal kaynakların 

hızla tüketilmesi diğer taraftan, bazı bölgelerde temel gereksinimlerin bile karşılanamaması, 

doğanın hızla kirlenmesi, küresel ısınma, gelir adaletsizliği gibi sosyal ve çevresel sorunlar 

sürdürülebilir tüketim çalışmalarının temel kaynağını oluşturmaktadır (Atrek ve Madran, 2017: 3). 

Sürdürülebilir tüketim, genellikle insan ihtiyaçları, eşitlik, yaşam kalitesi, kaynak verimliliği, 

atıkların en aza indirilmesi, yaşam döngüsü düşüncesi, tüketici sağlığı ve güvenliği gibi konularla 

ilişkili olarak ele alınmaktadır. Sürdürülebilir tüketim temelde çevreyi koruma motivasyonunu ifade 

eden “ekolojik bir kavramdır” (Dursun ve Gündüz, 2016: 3). Sürdürülebilir tüketim, toplam ve 

bireysel tüketimin azaltılmasından öte, tüketimden kaçınma, tutum, farkındalık ve alternatif yaratma 

kavramlarına vurgu yapmaktadır (Doğan vd., 2015: 661). Bu noktada tüketicileri bilinçlendirme 

konusunda başta medya olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’na, işletmelere ve kamu 

otoritelerine büyük görevler düşmektedir. 

 

4. SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİMİN BOYUTLARI 

Dünya eko-sistemindeki tüm maddeler, yaşam bu gezegende başladığından bu yana tekrar tekrar 

kullanılmaktadır. Ancak insan, tüm bu döngüleri çoğunlukla olumsuz olarak etkilemektedir. 

İnsanoğlunun ortaya çıkardığı atıklar (ev atıkları, belediye katı ve sıvı atıkları, zirai atıklar, sınaî 

atıklar, zehirli atıklar, gazlar vb. gibi) çevreye istenmeyen olumsuz etkiler bırakmaktadır (Gelibolu 

ve Madran, 2013: 341). 

Bireylerin bilinçli bir şekilde kaynakları yönetebilmeleri ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamaları için 

sıklıkla, İngilizce dört kelimenin baş harflerinden oluşan “4R”den söz edilmektedir. Bunlar; 

azaltmak (reducing), yeniden kullanmak (reusing), geri dönüştürmek (recycling) ve geri kazanım 

(recovery) şeklinde açıklanmaktadır (Ergen 2016: 52). Sürdürülebilir tüketimin boyutları, 3R 

kavramı olarak ilk kez Japonya eski Başbakanı Junichiro Koizumi tarafından 2004 yılında G8 

zirvesinde kullanılmıştır (Doğan vd., 2015: 663). Diğer taraftan sürdürülebilir tüketim literatürde 

çeşitli alt boyutlar bazında ele alınmaktadır. Literatürde, bireylerin sürdürülebilir tüketim 

davranışlarını ölçmeye yönelik ele alınan çeşitli alt boyutlardan bazıları şunlardır (Ergen 2016: 52): 

 

4.1. Azaltmak (Reducing); Olabildiğince az atık üretmek ve enerji tasarrufu sağlamak için 

materyallerin, enerjinin ve suyun tüketiminin olabildiğince azaltılmasıdır (Ergen 2016: 52). Kısaca 

tüketimi azaltmak olarak da tanımlanır. Üretilen atık miktarının daha az olmasına dikkat edecek 

şekilde kullandığımız ürünleri seçmek demektir. Örneğin, gün içinde daha az tüketerek yaşamak bu 

prensip için bir başlangıç olabilir. Etkin ve tam olarak kullanılabilen, geri dönüşümlü ve minimum 

paketleme yapılmış ürünleri seçerek de atık miktarımızı azaltabiliriz (Ege Dönüşüm Yeniden 

Değerleme Merkezi, 2008). 
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4.2. Yeniden kullanmak (Reusing); Bir materyal, ürün ya da enerjinin bir kerelik kullanımından 

sonra, mümkünse yeniden kullanılması ya da kullanılabilecek parçalarının tekrar kullanılması 

çabalarıdır (Ergen 2016: 52). Buna verilebilecek en basit örnek, ablamızın ya da abimizin küçülen 

eşyalarını kullanmamız ya da kullanılmayan eşyalarımızı değerlendirip kullanabilecek kişilere 

vermemiz olabilir. Bu konu ile ilgili olarak paylaşım ekonomisi kavramını kısaca açıklayabiliriz. 

Paylaşım eylemleriyle ortaklaşa tüketimin yapıldığı yer olarak tanımlanan paylaşım ekonomisi, 

ağırlıklı olarak dijital dünyada gerçekleşen, yardımlaşma ve dayanışmaya dayalı, bireysel tatminin 

yanında toplumsal tatmini de amaçlayan, sahiplik temelli ekonomik sisteme alternatif bir ekonomik 

sistem (Kiracı, 2017: 13-17) olarak açıklanabilir. Ayrıca taşımada kullandığımız paketleri ve 

ambalajları tekrar tekrar kullanabilir, gereksiz ambalaj ve poşet kullanımından bu şekilde kaçınmış 

oluruz. Daha iyisi, bir kere kullanıp atacağımız poşetler yerine, sürekli kullanabileceğimiz bez 

torba, sepet ve fileleri tercih edebiliriz. Unutmamalıyız ki doğaya atılan her bir poşet en iyimser 

tahminle yaklaşık olarak (100) senede yok olmakta ve bu süre içerisinde toprak ve su 

kaynaklarımızı kirletmektedir (Ege Dönüşüm Yeniden Değerleme Merkezi, 2008). 

 

4.3. Geri dönüşüm (Recycling); Sadece yeniden kullanılma olasılığı olmayan materyal ve 

ürünlerde uygulanır (Ergen 2016: 52). Kısaca geri dönüşüm atığın yeni bir ürüne dönüştürülmesidir. 

Geri dönüşüm bu dört unsur arasından en yaygın olanıdır. Dünyamızdaki kaynakların tükenmeye 

başlamasıyla beraber artık çöplerimiz bile geri dönüştürülerek elektrik enerjisi gibi geliri yüksek ve 

kullanılabilir maddelere ya da enerjilere dönüştürülebiliyor. Geri dönüşümde kullanılan ana 

materyaller cam, plastik ve kağıt olarak sıralanabilir. Örneğin bir ton kullanışmış kâğıt, geri 

dönüştürüldüğünde 16 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kâğıdı kullanıldığında ise 8 

adet çam ağacının kesilmesi önlenmiş olacaktır (Ege Dönüşüm Yeniden Değerleme Merkezi, 2008). 

Diğer taraftan geri dönüşümün birçok çevresel, ekonomik ve sosyal avantajları vardır. Bunlar; 

insanlarda vatandaşlık gururu ve çevresel farkındalık yaratır, çevresel kirliliğin artmasına engel 

olur, doğal kaynakları korur, içeriğinde sıklıkla geri dönüştürülmüş malzemeler bulunan ürünleri 

üretmek, aynı ürünü saf hammaddelerle üretmekten daha az enerji gerektirir, dolayısıyla 

ekonomiktir, çöplüklerde depolanması gereken atık miktarını azaltarak çöp depolama 

problemlerinin azaltılmasına yardımcı olur, eşyalar hayatımıza çöp olmadan önce yararlı ürünler 

olarak değer katarlar (Ege Dönüşüm Yeniden Değerleme Merkezi, 2008). 

 

4.4. Geri kazanım (Recovery); Kaynağından azaltılamayan, yeniden kullanılamayan ya da geri 

dönüştürülemeyen katı atıklardan enerji üretilerek değer yaratılmasıdır (Gelibolu ve Madran, 2012: 

3). Sürdürülebilir tüketimin çevresel sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, birçok çalışmanın 

ambalajlama ve geri dönüşümü konu aldığı görülmektedir (Ergen 2016: 52). 4R kavramı şuanda 

yeni yapılmakta olan birçok projede çevre mühendisleri tarafından en çok dikkat edilen unsur haline 

gelmiştir. 4R kavramının her alan uygulanması sürdürülebilirlik için önemli bir adımdır.  

Sürdürülebilir tüketimi teşvik etmek için OECD’nin 2002 yılındaki raporunda genel prensipler 

oluşturulmuştur. Geri dönüşüm, yaşam döngüsü, eko ürünlerin kullanımı gibi ölçütler uygulamaya 

konulmuştur. Sürdürülebilir tüketim teşviki için etkili ve düzenleyici mekanizmalar oluşturulması 

ve hükümetlerin sürdürülebilir tüketim politikalarını teşvik etmek amaçlanmış ve bu doğrultuda 

sürdürülebilir tüketim üç boyut altında ele alınmıştır (Doğan vd., 2015: 664). Bunlar; ekonomik, 

sosyal ve çevresel boyutlardır (Tıraş, 2012: 61): 

Ekonomik Boyut: Kıt olan kaynakların kullanımı ile ilgilidir. Ekonomik olarak sürdürülebilir bir 

sistem, mal ve hizmetleri devamlılık esaslarına göre üretebilen, tarımsal ve endüstriyel üretime 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

438 

 

zarar veren sektörel dengesizliklerden sakınan, iç ve dış borçların yönetebilir düzeyde 

sürdürülebilirliğini sağlayan sistemdir.  

Sosyal Boyut: İnsan odaklıdır. Sosyal olarak sürdürülebilir bir sistem, eğitim ve sağlık gibi sosyal 

hizmetlerin yeterliliği ve eşit dağılımı, cinsiyet eşitliği, politik sorumluluk ve katılımı sağlayabilen 

sistemdir.  

Çevresel Boyut: Biyolojik ve fiziksel sistemlerin dengeli olması öngörülür. Amaç, ekosistemlerin 

değişen koşullara adapte olmasının sağlanmasıdır. Çevresel olarak sürdürülebilir bir sistem, kaynak 

temelini sabit tutarak, yenilenebilir kaynak sistemlerinin ya da çevresel yatırım fonksiyonlarının 

istismarından kaçmalı ve yenilenemeyen kaynaklardan yalnızca yatırımlarla yerine yeterince 

konulmuş olanları tüketmelidir. Bu sistem aynı zamanda ekonomik kaynak olarak 

sınıflandırılamayan, biyolojik çeşitlilik, atmosferik denge ve diğer ekosistem unsurlarının 

korunmasını da içerir. 

Sürdürülebilir tüketim, tasarruf etme eğilimi ve çevresel yönelimler olmak üzere iki boyutta ele 

alınmıştır ve tasarruf etme eğiliminin doğrudan çevre korumaya göre daha fazla tercih edilen 

sürdürülebilir tüketim davranışı olduğu ileri sürülmektedir (Özgül, 2010: 142). Yapılan 

çalışmalardan da anlaşılacağı üzere, sürdürülebilir tüketim alanında yapılan çalışmalarda çevreye 

duyarlılık boyutu önemli ölçüde yer tutmaktadır. Buna karşın sürdürülebilir tüketimin yalnızca bir 

boyutunun çevreye duyarlılık olduğu söylenebilir. Çevreye duyarlılığın yanı sıra, ürünlerin 

yenileriyle ihtiyaç duyulmadığı halde değiştirilmesi, kullanım sırasındaki tasarruf davranışı, 

kullanılan araç gerecin daha uzun süre kullanılmasına yönelik davranış, fatura vb. işlem 

evraklarının gereksiz yere alınmaması, televizyon, radyo ve bilgisayar cihazlarının gereksiz yere 

kullanılmaması gibi davranışlar da sürdürülebilir tüketim içinde değerlendirilmektedir (Doğan vd., 

2015: 664). 

 

5. SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN 

FAKTÖRLER 

Medyada yer alan sağlık ve çevresel bozulmalar ile ilgili haberler ve bu bağlamda yapılan akademik 

çalışmaların her geçen gün artması tüketicilerin tüketim davranışlarında sürdürülebilirliğe ve 

çevreye daha duyarlı olduklarını göstermektedir. Sürdürülebilir tüketim davranışı, sürdürülebilirliğe 

ilişkin üç temel amaç olan kaynak kullanımını, atıkları ve kirliliği azaltmaya hizmet eden 

davranışlar olarak tanımlanabilir (Karalar ve Kiracı, 2015: 65). Organik ve çevre dostu ürünler 

pazarındaki küresel büyümeden de anlaşılacağı gibi sürdürülebilir tüketimde sadece fiyat ve kalite 

değil aynı zamanda sosyal ve ahlaki değerler de önem taşımaktadır. Sürdürülebilir tüketim 

davranışını güdüleyen bir diğer faktör ise, bireysel maliyet-fayda analizidir. Yüksek fiyatlı yeşil 

ürünler, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu gibi tercihler zaman veya bütçe açısından maliyetli olsa da 

faydalı oldukları görüldüğünde, tüketici tarafından tercih edilmektedir. Tüketiciler genellikle bir 

ürünün çevreye olumsuz etkisindeki azalmayı hemen deneyimlemediklerinden, algıladıkları 

bireysel fayda, güçlü bir yeşil satın alma güdüleyicisi olamamaktadır. Yüksek çevre bilinci ya da 

kaygısının da gündelik yaşamda her zaman çevreye sorumlu davranışı beraberinde getirmediği 

görülmektedir. İrlandalı tüketicilerin tüketim alışkanlıkları ile sürdürülebilir tüketim konseptini 

inceleyen araştırmada, tüketicilerin çevresel sorunları tedarik, geri dönüşüm ve atıklar boyutuyla 

değerlendirdikleri görülmüştür (Ergen 2016: 53). Türkiye’de de bu konuda yapılan birçok çalışma 

mevcuttur. Bu çalışmalar incelendiğinde sürdürülebilir tüketim davranışlarının farklı değişkenlere 

göre değerlendirildiğini görebiliriz. Demografik faktörlerin etkisine ilişkin olarak yapılan 

çalışmalara örnek olarak Aksu ve Gelibolu (2015) doğal kaynakların hayat standartlarını 

yükseltmek için ölçülü ve akıllıca kullanımı seklinde tanımladıkları sürdürülebilir tüketim kavramı 
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üzerinde durmuşlardır, 513 üniversite personelinin çevreye yönelik tutumlarına dair betimleyici 

istatistikler ortaya koyarak ve tutumların yaş, medeni durum, eğitim seviyesi ve gelir seviyesine 

bağlı anlamlı değişiklikler sergilediğine işaret etmişlerdir. Özsoy ve Madran (2015) da 

sürdürülebilir tüketimin cinsiyet, hane halkı geliri ve yaş ile birlikte anlamlı şekilde değiştiğini 

göstermişlerdir. Kiracı (2009), sürdürülebilir tüketim davranışının cinsiyete göre farklılaşırken, 

çalışılan kurumun türüne ve yerleşimine göre farklılık olmadığını göstermiştir (Dursun ve Gündüz, 

2016: 1374-1375). 

Bireysel ve kültürel değerlerin etkisine ilişkin olarak yapılan çalışmalar Karalar ve Kiracı (2010), 

sürdürülebilir tüketim davranışı ile bireysel değerlerden gelenekselcilik, başarı, iyilikseverlik, 

evrenselcilik ve güvenlik değerleri arasında anlamlı ancak zayıf bir ilişki olduğunu göstermişlerdir. 

Doğan vd. (2015) ise sürdürülebilir tüketim davranışını ölçümlemeye yönelik bir aracın olmasından 

kaynaklı boşluğu doldurmak amacı ile kavramı ölçmeye yönelik çevre duyarlılığı, ihtiyaç dışı 

tüketim, tasarruf, yeniden kullanılabilirlik boyutlarından oluşan bir ölçek geliştirilmiştir (Dursun ve 

Gündüz, 2016: 1376-1378). 

 

6. GÖNÜLLÜ SADELİK KAVRAMI VE BOYUTLARI 

Sadelik kavramı, günümüz açısından baktığımızda özel ve ilginç bir konu olarak pek çok insanın 

dikkatini çekmektedir. Sadelik kavramı, “düz, basit, yalın, gösterişsiz, süssüz, karışıksız, katkısız, 

süsü gösterişi olmayan, yalın, süsten, püsten arınmışlık” anlamlarına gelmektedir. Hatta sade hayat, 

Batı dünyasında bir hayat biçimi, bir hayata bakış tarzı, bir felsefe olarak geniş kitlelerce kabul 

gören bir akım haline gelmiştir. Böylece bu konuda sağlıklı ve doğru bir bakış ve anlayışa sahip 

olabilmemiz için ilgili kavramların doğru ve mevcut şart ve ihtiyaçlara uygun olarak üzerinde 

durulmasını gerektirmektedir (Yıldırım, 2015a: 257). 

Büyük bir geçmişe sahip olmakla birlikte birçok dininde temelinde var olan gönüllü sadelik, 

toplumsal olayları içinde barındırır. Gönüllü sadelik tüketim kültürüne karşı gelişen bir akımdır. 

Sanayi toplumu öncesi ortaya çıkmış fakat küreselleşmenin ve tüketim kültürünün etkisiyle 

uygulanamamıştır. Sanayinin gelişmesiyle artan üretim ile birlikte zamanla tüketicilerin aşırı 

tüketime yönelmesi aynı zamanda tüketicilerin tüketimi bir mutluluk olarak algılamasına neden 

olmuş ve gönüllü sadelik kavramı tüketiciler tarafından göz ardı edilmiştir (Demireli, 2014: 324). 

İlk olarak 1936 yılında Gandi’nin öğrencisi olan Richard Gregg tarafından kavramsallaştırılan 

gönüllü sadelik, yaşamın ana amacına ters düşecek şekilde varlık sahibi olmaktan, enerjiyi boşa 

harcamaktan kaçınma olarak ifade edilmektedir (Özgül, 2011: 27). Başka bir ifadeyle “bireyin 

yaşamında anlamlı olmayan mallar yığınını yok ederek aynı zamanda dürüst, sade, samimi bir hayat 

felsefesi” şeklinde tanımlanabilir (Argan, Argan ve Sevim, 2012: 205).  

Gönüllü sadeliğin temel amacı, bireylerin tüketim bağımlılığına bir son vermek, tüketim miktarını 

azaltmak ve bireyin kendi hayatının kontrolünü almasını sağlamaktır. Gönüllü sadelik akımının 

öncülüğünü, sosyolog Duane Elgin yapmıştır. 1981 yılında Voluntary Simplicity (Gönüllü Sadelik) 

ismiyle bir kitap yayınlayan Elgin, basit yaşamaya dair uygulamaları sistemli bir şekilde ortaya 

koymaktadır. Bu kitap tüketim girdabında boğularak bir çıkış yolu arayan insanlara gönüllü olarak 

sade bir yaşamın nasıl sürdürülebileceği konusunda ipuçları vermektedir (Demireli, 2014: 324). 

Gönüllü sadelik, tüketimi ve tüketime bağımlılığı en aza indirmek ve günlük faaliyetlerde de 

doğrudan kontrolü en yükseğe çıkarmak isteyen bir yaşam şeklinin tüketici tarafından tercih edilme 

düzeyidir. Maddi tüketimi kısıtlayarak yaşamda maddi olmayan boyutları da göz önünde 

bulundurmaktır. Bu açıdan bakıldığında gönüllü sadelik kavramı modern toplumun “iyi yaşam” 

tanımını sorgulayarak insanın iç dünyasını zenginleştiren, sosyal açıdan faydalı ve çevresel yönden 

sürdürülebilir olan daha az maddeci bir yaşamı savunmaktadır (Özgül, 2011: 28). Gönüllü sadelik 
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kavramının açıklanmasına yönelik üzerinde uzlaşılan bir tanım yoktur. Bu nedenle gönüllü sadelik 

kavramı kısaca bireyin dış dünyasında olabildiğince sade ve basit, iç dünyasında ise zengin ve 

derinliği olan bir yaşamı hedeflemektedir. Bu bağlamda gönüllü sade yaşam tarzı altı temel 

boyuttan oluşmaktadır. Bunlar (Özgül, 2011: 28); 

 Maddi Sadelik: Kişinin tüketim miktarını azaltarak yaşamını hem birey hem de bir tüketici 

olarak sadeleştirmesidir. 

 Belirleyicilik: Kişinin yaşamı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma ve diğer 

organizasyonlara daha az bağımlı olma isteğidir. 

 Ekolojik/Çevresel Duyarlılık: Doğaya saygı ve insanın doğaya bağlılığının anlaşılmasıdır. 

İnsanların ve kaynakların karşılıklı olarak birbirine bağımlı olduğunun farkına varılmasıdır. 

 İnsancıl Ölçek: Küçük güzeldir anlayışına uygun olarak daha küçük ölçekli kurum ve 

teknoloji isteğidir. 

 Kişisel Gelişim: Kişinin iç dünyasını zenginleştirmesi ve kendini keşfetmesi ve 

geliştirmesidir. 

 Uygun Teknoloji: Yüksek teknolojinin otomatik olarak kullanımından ziyade, üründe 

fonksiyonelliği, etkinliği ve enerji tasarrufunu sağlayacak uygun teknolojinin kullanımıdır. 

Bu altı boyutta görüldüğü gibi gönüllü sadelik teknolojiyi reddetme, yoksulluğu benimseme gibi 

düşüncelerden oluşmamaktadır. Bu akım sadece daha az tüketimi ve çevreye uyumlu, dost 

teknolojileri savunmaktadır. Giderek artan gösteriş amaçlı tüketim faaliyetleri, tüketimde 

adaletsizliğe, sınıflar arası eşitsizliğe, meta fetişizmine, insan sağlığına ve çevreye yönelik tehditlere 

sebep olmaktadır. Dolayısıyla toplum ve bireyler bu tehditlere karşı bilinçlendirilmelidir. Sade 

tüketim, lüks ve gösteriş amaçlı tüketimden uzak durarak, sadece ihtiyaç temelli tüketim davranışını 

içermektedir (Babaoğul ve Buğday, 2016: 197). 

Gönüllü Sadelik davranışlarında televizyon, bilgisayar, iletişim araçları gibi teknolojik yeniliklere 

bir düşmanlık söz konusu değildir. Asıl karşı çıkılan yön, bu medeniyet harikalarının en faydalı, en 

yararlı, verimli ve bilinçli kullanılması, kontrolün tamamen bireyin kendi iradesinde tutulmasıdır 

(Sırım, 2010: 195). Gönüllü sadelik hakkında yanılgılar yoksulluğun benimsenmesi, teknolojiyi 

istememe, ilkel davranma gibi düşüncelerdir. Oysa gönüllü sadeliğin savunucularına göre gönüllü 

sadelik, yoksulluk içinde yaşayan kişilerin az tüketimlerini ya da bilim veya teknolojinin 

avantajlarını gelişigüzel reddetmek anlamına gelmez. Gerçekte basit yaşam tüketimi nasıl 

gerçekleştireceğini iyi bilmek ve bu sade yaşam tarzı ile mutluluğu keşfetmektir. Gönüllü sadelik 

kavramı belli demografik özelliklere sahip kişilerin benimsediği bir kavram değildir. Farklı 

demografik yapıdaki kişiler gerek çevreye olan duyarlılıkları gerekse “tüketimin sürdürülmesi” ya 

da “maddi tasarruf” sağlama isteği gibi faktörler bireylerin gönüllü sadeliği benimsemelerine sebep 

olmuştur. Gönüllü sade yaşam tarzı büyük bir toplumsal olayı kapsar ve toplumsal yönden de 

önemli kabul edilmektedir (Demireli, 2014: 324).  

7. GÖNÜLLÜ SADE YAŞAM DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Gönüllü sade yaşam biçimi; mümkün olduğu kadar endüstriyel üretimi tercih etmekten çok, 

insanların kendilerinin yapabilecekleri ürünleri yaparak, insanları üretken bir yaşama yönelten bir 

yaklaşımdır. Üretilemeyecek boyuttaki ürünlerin karşılanmasında ise, doğal bir biçimde üretilmiş 

olanları tercih etmeye yönelik bir yaşam tarzı olarak nitelenmektedir. Hayatı algılamada, tüketim 

davranışına önem vermekten öte, insanın kendi davranışlarında, üretkenliğinde anlam bulmasına 

katkı sağlayan bir yaşam tarzını ifade etmektedir. Ayrıca, gönüllü sadelik alternatif bir tüketim 

biçimi olarak; insanların kendi kararları doğrultusunda tüketimde bulunmasına, pasif değil, aktif ve 

yaratıcı bir insan kimliğini yeniden ortaya çıkarmasına katkı sağlayabilir (Akkoç, 2017: 577). 
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İnsanların gönüllü sadelik kavramı konusunda görüşleri farklılık göstermektedir. İnançları, maddi 

durumu, toplumsal konumu, eğitim seviyesi gibi faktörler kişilerin sadelik anlayışını belirler. 

Gerçekten sadeliğin ne olduğu, kıstaslarının ne olduğu, neye göre belirlenmesi gerektiği ortaya 

konulmalıdır. Mesela bizim toplumumuz mu sadedir, örneğin bir Avrupa ülkesindeki insan hayatı 

mı sadedir, yoksa fakir bir Afrika ülkesi mi sade bir yaşayışa sahiptir. Bunlar belirgin değildir. 

Bunlara rağmen sadeliği, belki de şu şekilde tanımlayabiliriz: İhtiyaç kadarıyla yetinmek. Bu ise, 

zaman, mekân ve kişiden kişiye değişen göreceli bir durum olmasına rağmen, kişinin doğru olanı 

bulmasıyla mümkündür (Yıldırım, 2015b: 330). Gönüllü sade yaşam biçiminin benimsenmesinde, 

çevreye yönelik kaygılar, din ve sağlık gibi nedenlerin etkili olduğunu, bununla birlikte, tüketim 

toplumunun yaygın tüketiminin de gönüllü sadeliğin benimsenmesinde etkili olduğunu vurgulayan 

çalışmalar söz konusudur. Gönüllü sade yaşam sürenlerin satın alma davranışlarını güdeleyen 

faktörler; çevrecilik, maneviyat ve kendine yönelimdir. Çevrecilik ve maneviyatla güdülenen 

bireyler ikinci el mobilya, araba, kitap ve kıyafeti, kendine yönelimli bireylere göre daha fazla 

kullanmaktadırlar. Kendine yönelimli bireyler ise daha az harcamaya odaklanarak, perakendeci 

markalara yönelerek daha ucuz ürünleri tercih etmektedirler. Diğer taraftan çevrecilerin ürün 

kalitesi, ambalajlama ve reklam konularında hassas oldukları, örneğin organik gıda kimyasal 

işlemden geçmemiş ürünler için daha fazla para ödemeye razı oldukları görülmektedir (Ergen 2016: 

69-70). 

Gönüllü sade yaşamın en önemli esaslarından birisi, gönüllü ve isteyerek harcamaları ve ihtiyaçları 

kontrol altına almaktır. Gönüllü sade yaşamın bir diğer ayağı, çevreye saygı, çevreye değer 

vermektir. Bu esaslar dikkate alındığında sade yaşamı, hayatında uygulama fırsatı bulan insanlar, 

kendilerini çevreden koparan engellerden kolaylıkla kurtulacaklardır. Çünkü kendisine ve 

çevresindeki insanlara vakit ayırabilen kişi, içinde yaşadığı dünyayı daha rahat gözlemleme imkanı 

bulacaktır. Çevreyi görebilen, çevreye değer verme gereğini hisseder. Çevreye değer veren ise, 

hayatının her aşamasında çevreye zarar vermemek için elinden gelen gayreti gösterir (Yıldırım, 

2015a: 258). 

8. SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM VE GÖNÜLLÜ SADE YAŞAM İLİŞKİSİ 

Gönüllü sade yaşam, fazlalıklardan arındırılmış, tüketimin ihtiyaçlar doğrultusunda 

gerçekleştirildiği ve doğayla ilişkinin önemli olduğunun bilinciyle doğaya saygılı ve duyarlı 

tutumların temel olduğu bir yaşam tarzıdır. Gönüllü sadelik hareketi modern toplumun “iyi yaşam” 

tanımını sorgulamakta ve insanın iç dünyasını zenginleştiren, sosyal yönden yararlı ve çevresel 

açıdan sürdürülebilir olan daha az maddeci bir yaşamı savunmaktadır (Babaoğlu ve Buğday, 2012: 

79). 

Günümüzde kadınların “kullanmadıkları odaların ışıklarını kapatma”, “çamaşır ve bulaşık 

makinesini tam doldurmadan çalıştırmama”, “dinlemediği ya da seyretmediği zaman televizyon, 

müzik seti gibi araçları kapatma” gibi doğrudan para kaynağının kullanımına yönelik davranışlarda 

daha dikkatli olduklarını ancak “kâğıt, cam gibi geri dönüşümü mümkün olan ürünleri diğerlerinden 

ayrı toplama”, “deterjan, şampuan sprey, deodorant gibi ürünleri satın alırken çevreye zarar 

vermeyen özellikte olmasına dikkat etme” gibi doğrudan çevre korunmasına yönelik sürdürülebilir 

davranışlara daha az önem verdikleri tespit edilmiştir (Doğan vd., 2015: 664). Bu bağlamda gönüllü 

sade yaşam biçimi konusunda tüketiciler daha da bilinçlendirilmeli ve sürdürülebilirliğe olan 

katkılarının artması sağlanmalıdır.  

Sürdürülebilir tüketime yönelik eylemlerin gerçekleştirilebilmesi için sade bir yaşam tarzı 

benimsenmelidir. Neredeyse herkesin daha sürdürülebilir bir yaşam için yapabileceği birçok kolay 

eylem vardır. Bunların başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz: Daha küçük veya kişinin ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek doğru büyüklükteki bir eve sahip olmakla işe başlanabilir. Fosil yakıt tüketen 

araçlar yerine hibrit teknoloji ile desteklenen araçlar tercih edilerek atmosfere salınan egzoz gazı 
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azaltılarak küresel ısınmanın etkileri azaltılabilir. Ayrıca yerel ve organik yiyecekler tercih 

edilebilir. Bunlara ek olarak enerji tasarrufu sağlayan ürünler tercih edilmelidir. Özellikle geri 

dönüşüm konusunda gerekli hassasiyet gösterilmeli bu konuya ayrıca önem verilmelidir. Bu şekilde 

sürdürülebilir tüketime katkı sağlanılabilir. Daha sürdürülebilir yaşamayı seçmek, deneme, yanılma 

ve hata gerektirir. Bazı projeler daha fazla zaman ve enerji alabilir, ancak bunları hayata geçirmek 

tatmin edicidir. Fırsatlar her zaman öğrenmek, yaratıcı olmak, öğretmek ve oynamak için 

kendilerini gösterir (Duncan, 2007: 75-80). Önemli olan kişilerin bu fırsatları görebilecek ve 

uygulayabilecek bilinç ve farkındalık düzeyinde olmalarıdır. 

Tüketim kültürünün hakim olduğu hayat anlayışına ve getirdiği olumsuzluklara karşı çözüm 

arayışlarında en belirgin örnek olarak “Gönüllü Sadelik Hareketi”ni gösterebiliriz. Temelinde 

insanları birer tüketim kölesi haline getiren tüm uygulamalara karşı bireylerden toplumun geneline 

kadar bilinçlenme ve bilinçlendirme çabası olan Gönüllü Sadelik Hareketi’nin en belirgin 

örneklerinden birisi ise “Sadelik Çemberleri”dir. Dünya çapında gerçekleştirilen Gönüllü Sadelik 

Hareketi’ne paralel aktivitelere dair dikkat çekici örnekler olarak vites düşürme hareketi, tv 

kapatma haftası, satın almama günü, sakin şehirler, arabasız gün, niçin alışveriş? haftası, yeter 

hareketi gibi uygulamalar gösterilebilir. Gönüllü Sadelik Hareketi’ne katkı sağlayanların sosyal 

çevreye olan duyarlılıklarının yanı sıra, fiziki çevreye olan yaklaşımı da tamamen insani ölçektedir. 

Doğal dengeye karşı daha hassas ve saygılı olmalarının bazı göstergeleri hayatlarında tüketimi 

olabildiğince kısmaları, yeşile ve tabiata saygı esası üzerine üretilmiş ürünleri tercih etmeleri; aşırı 

tüketimden dolayı dünya dengesini alt-üst eden her türlü ürünü hayatlarından çıkarmaya 

çalışmalarıdır (Sırım, 2010: 194-196). Tüketicilerin bu şekilde bir sade yaşamı tercih etmeleri ve 

sürdürmeleri, sürdürülebilir tüketime en önemli destektir. 

9. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüz tüketim toplumunda aşırı tüketimin özendirilmesi, sınırlı ve sonlu olan kaynakların da 

aşırı tüketilmesine neden olmaktadır. Satın alma ve tüketim davranışlarında aşırıya kaçılmasıyla 

birlikte kaynakların gereğinden fazla kullanılması doğal çevreyi ve toplumun geleceğini olumsuz 

etkilemektedir. Bu nedenle kaynakları yerinde ve tasarruflu kullanmak, bunları israf etmemek, 

tüketimi körüklememek, tersine tutumlu olmayı özendirmek için sürdürülebilir bir tüketim 

anlayışına ve sade bir yaşam şekline ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmada sürdürülebilir tüketim ve gönüllü sade yaşam davranışları arasındaki ilişki 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bilgilerden hareketle sürdürülebilir tüketim ve gönüllü 

sade yaşam kavramlarının giderek daha fazla kabul gören yaklaşımlar haline geldiği ve aralarında 

sıkı bir bağ olduğu görülmektedir. Fakat bu konuda tüketicilerin henüz yeterince bilgi sahibi 

olmadığı ve bilinçlendirilmesi gerektiği açıktır. Bu bağlamda, sürdürülebilir tüketim ve gönüllü 

sade yaşam bilincine sahip bireylerin sayısının artırılması için, geniş kapsamlı bilgilendirme ve 

bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için de özellikle eğitim kurumlarına, 

üniversitelere, araştırma merkezlerine ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için ilgili kamu 

kurumlarına önemli görevler düşmektedir. Tüm bu kurumların tüketicilerin sürdürülebilir tüketim 

ve gönüllü sade yaşam davranışının toplumun geleceğine etkisi konusunda bilgilendirilmesi için 

çalışmalar gerçekleştirmeleri bu kavramların anlaşılmasında ve uygulanmasında yardımcı olacaktır. 

Fakat sürdürülebilir tüketim ve gönüllü sade yaşam davranışlarının topluma kazandırılması sadece 

tüketicinin eğitilmesiyle gerçekleşebilecek bir hedef değildir; kanunlarla inisiyatiflerin 

desteklenmesi, işletmelerin sosyal sorumluluk programlarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir 

tüketime geçmeye çalışan toplulukların desteklenmesi gibi çok yönlü yaklaşımları gerektirebilir. 

Bütün bu çalışmalar medya tarafından kitlelere duyurulmalıdır.  

Sürdürülebilir tüketim çabası ve gönüllü sade yaşam, hükümetlerden ve üreticilerden, sivil topluma 

ve tüketicilere kadar herkesin birbiriyle uyumlu çabasını gerektirecek kavramlar olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Daha sürdürülebilir bir tüketim sistemiyle birlikte gönüllü sadeliği de destekleyen 

çalışmalar yapılabilmesi için şirketler açısından teknolojik değişiklikler, tüketiciler açısından 

davranış değişiklikleri ve her iki değişiklik için de teşvik sağlayan kamu politikaları göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Şirketler açısından sürdürülebilir bir kalkınma ve sade bir yaşam için finansal bakış açılarının yanı 

sıra sosyal ve çevresel boyutlar da dikkate alınmalı ve uzun vadeli yaklaşımlar benimsenmelidir. Bu 

nedenlerle ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin faktörlerin bir bütün olarak 

gözetilmesi, risklerin ve fırsatların etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilirlik 

yaklaşımı benimsenmeli ve klasik iş modelleri değiştirilmelidir. Günümüz dünyası bireysel 

çıkarlardan ziyade toplumsal çıkarların ön planda olması gereken bir dönemdedir. Bir şirket 

sürdürülebilirlik ve sade yaşam konusunda somut adımları atmak için; üretim sırasında doğayı daha 

az kirleten teknolojiler kullanmayı, çevreyi koruma bilincini şirketin tüm kademelerinde öncelik 

haline getirmeyi, doğaya daha az zararlı alternatif taşıma yollarını kullanmayı, tüketicilere sağlıklı 

ürünler ulaştırarak üretim ve işletme süreçlerinde enerji tasarrufu ve verimliliğini artırmayı tercih 

etmelidir. 

Günümüzde sağlıklı ve yaşanabilir toplumların ve dünyanın oluşturulmasında işletmelere olduğu 

kadar sosyal sorumlu ve çevre bilinciyle hareket eden tüketicilere de önemli görevler düşmektedir. 

Bunun için tüketicilerin, gereksiz ve aşırı tüketimden kaçınarak tüketimi niceliksel olarak 

azaltmaları, diğer ürünlere oranla daha ekolojik olan ürünleri tercih etmeleri gerekmektedir. Bu 

konuda ailelere çocuklarının bilinçli bir tüketici olarak yetiştirilmesinde de önemli sorumluluklar 

düşmektedir. Aile bu sorumluluğunu çocuğun çevre koruma olgusunu anlamasını ve 

bilinçlenmesini sağlayarak yerine getirmelidir. Ayrıca sürdürülebilir tüketimin ve gönüllü sade 

yaşamın toplumda kabul görüp geçerlilik kazanarak kural haline gelmesi gerekmektedir. 

Toplum tarafından sürdürülebilir tüketimin ve gönüllü sade yaşamın daha hızlı anlaşılmasını 

sağlamak için, resmi politikaların erişimi ve gücünden yararlanılmalıdır. Bu kapsamda 

sürdürülebilir ürünler ve hizmetler üzerindeki vergileri azaltmak ya da sürdürülebilir olmayanların 

vergilerini artırarak tüketicilerin bu ürünlere yönelmesi sağlanabilir. Bununla birlikte devlet 

okullarında sürdürülebilir tüketim ve gönüllü sade yaşam eğitimleri verilmesi bu konudaki bilinci 

daha da artıracaktır. Çocuklara tüketimin, toplum ve çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini 

çok erken yaşta öğretmek, insanların yaşamlarına sürdürülebilir tüketim ve sade yaşam modellerinin 

erkenden yerleştirilmesi açısından etkili bir yöntem olacaktır. Bu tür faaliyetlerle tüketicilerin 

davranışları üzerinde hızlı ve sürekli etki yaratılabilir. Ayrıca devletlerin kendi tüketimlerini gözden 

geçirmeleri de sürdürülebilir tüketim davranışlarının faaliyete geçirilmesinde önemli bir adımdır. 

Bunlara ek olarak hükümetler, şirketlere reklamlarını ve ürün ambalajlarını, halkı daha 

sürdürülebilir tüketim konusunda eğitmekte kullanmak üzere teşvik sağlayabilirler. Aynı zamanda 

şirketleri her yeni nesil ürünü daha sürdürülebilir hale getirmeleri suretiyle, ürünlerini sürekli 

iyileştirmeye teşvik edebilir. Sürdürülebilirliğe önemli katkılarda bulanacak şekilde faaliyet 

gösteren ve ürünler sunan şirketler hükümetler tarafından ödüllendirilebilir. Kısaca bu konuda 

yapılması gereken başlıca görevler çevre bilincinin oluşturulması, gerekli alt yapı hizmetlerinin 

sunulması, teşvik edici politikaların izlenmesi ve yasal yaptırımların uygulanmasıdır. 

Sonuç olarak dünyanın ve dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların geleceği, tüm bireylerin tüketim 

davranışlarını sorgulayarak, bu davranışlarında akıl ve mantık odaklı ve bilinç çerçevesinde 

davranışlar sergilemelerine ve daha sade bir yaşam tercih etmelerine bağlıdır. 
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İSLAM İKTİSADİ METODOLOJİSİ ve KALKINMA İLİŞKİSİ 

*** 

ISLAMIC ECONOMIC METHODOLOGY AND DEVELOPMENT RELATIONSHIP 

 

Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN
1 

Gülistan ZENGİN
2 

Öz 

İktisat bireyler arasındaki ekonomik düzenin rasyonel ve adaletli şekilde yürütülmesini öngörmektedir. 

İktisadi faaliyetler, bireylerin yaşamlarını idame ettirmek için yapmak zorunda oldukları faaliyetleri 

kapsamaktadır. İktisadi faaliyetler kültüre, sosyal yaşantıya, ideolojilere göre farklılık göstermektedir. 

İktisat ilmi nasıl diğer alanlardan bağımsız düşünülemiyorsa, hukuk, siyaset, tarih, sosyoloji gibi,  iktisadın 

izlediği yöntem biçimi de diğer bilimlerden ve en önemlisi ahlaki yapıdan bağımsız düşünülemez, birbirlerini 

tamamlayıcı konumdadırlar. Din ve İslam hem bireysel hem toplumsal iktisadi tutumları ilgilendiren kendine 

özgü normları ve ahlaki değerleri barındırmaktadır. İktisat piyasanın her türlü düzenlemelerini, kaynak 

dağılımını şu an ve gelecekte nasıl dağıtılması gerektiğini incelemektedir, İslam iktisadı ise iktisat bilimini 

İslami bir bakış açısıyla ele almaktadır. İktisat biliminin bireyselciliğe ait olan ütopik düşüncesi, İslam’ın 

yalnızca Müslümanlar için değil var olan ve var olacak olan tüm insanlığa faydalı sistem olduğu konusunda 

yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada İslam iktisadi ekseninde temel kavramsal çerçeve, İslam 

iktisadının kapsamını keşfetmek ve uygulanan yöntemlerin yönünün belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Ekonomilerde İslam iktisadının verdiği bilgiler eşliğinde yorumlanması ve ekonominin başarısının 

ölçülmesinde önemli belirteç olan ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları çerçevesinde açıklanmıştır. 

İslam iktisadı ülkelerin ekonomik problemlerine makul çözümler getirerek, araştırma metodu ne olursa olsun 

tüm dünya da kabul göreceği öngörülmektedir. Dünya piyasalarının tümünü kapsayan bir ekonomik büyüme 

ve kalkınma anlayışının nihai hedeflere ulaşmadaki önemine vurgu yapılmaktadır ve ancak yenilikçi, 

girişimci, adalet ve ahlak kavramlarını da birleştirerek bir değişim gerçekleşebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İktisat, İslam İktisadi, Kalkınma. 

Jel Kodu: O10 

Abstract 

Economics predicts that the economic order among the individuals will be carried out in a rational and just 

manner. Economic activities include activities that they are obliged to do in order to make the lives of the 

individuals bearable. Economic activities differ according to culture, social life, ideology. If economic 

science can not think independently of other fields, such as law, politics, history, sociology, methodology 

pursued by economics is incomprehensible, independent of other sciences and most importantly moral 

structure. Religion and Islam have their own norms and moral values that concern both individual and 

social economic attitudes. It examines all kinds of regulations of the economics market, how distribution of 

resources should be distributed now and in the future. Islamic economics deals with the science of economics 

from an Islamic point of view. The utopian thought of the individualism of economic science is insufficient to 

say that Islam is a useful system not only for Muslims but also for all existing and existing human beings. 
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 For this reason, in this study, it is aimed to discover the basic conceptual framework of Islamic economic 

axis, the scope of Islamic economics and to determine the direction of applied methods. It is explained in the 

context of the concepts of economic growth and development, which are important indicators in interpreting 

the information given by Islamic economics in economics and measuring the success of economy. It is 

foreseen that the Islamic economies will accept the whole world regardless of the research method by 

providing reasonable solutions to the economic problems of the countries.  It emphasizes the importance of 

an understanding of economic growth and development that covers the whole world market to achieve its 

ultimate goals, and it is suggested that a change will take place by combining the concepts of innovation, 

entrepreneurship, justice and morality. 

Keywords: Economics, Islamic Economics, Development. 

JEL Code: O10 

 

GİRİŞ 

İnsanın maddesel olarak pek çok gereksinimin karşılandığı ortam olan ekonomik faaliyetler bireyin 

yaşamı için olmazsa olmaz gereksinimlerindendir. Adam Smith’in ünlü “Homo economicus” 

kavramı, iktisadî zeminde yalnızca kendi çıkarını düşünen, çıkarcı ve rasyonel karar alan bir birey 

modelidir. Hâlbuki ekonomik faaliyetlerde yalnızca kendi menfaatini düşünen birey için, ahlâkî 

kaygılar ve kısıtlamalar var olmaktadır. İnsanoğlu için temel beklenilen şey, hali hazırdaki refah 

seviyesinin giderek iyiye gitmesi ve güven ortamının kurulmasıdır. Var olan hedeflerin 

uygulanabilmesi ise önemli derecede ekonomik kalkınmaya ilintilidir. Böylece, piyasalar için 

ekonomik kalkınma geçmişten günümüze değişikliğe uğramayan hedef olmaktadır. Bu sebeple, 

ekonomik kalkınmanın, teorik olarak ne anlatmak istediği, ekonomik kalkınmayı hangi etmenlerin 

pozitif ya da negatif yönde etki ettiği hep üzerinde tartışılan konular olmuştur. Ekonomi yazınında 

üretim ve tüketim nesnel bir gerçeklik olarak var olurken hem üretimin hem de tüketimin temelini 

oluşturan bireyi, davranışları neticesinde benzer davranışta görmek mümkün olamamaktadır. Çünkü 

bireylerin davranışları, değer yargıları, inançları, öfkeleri, hüzünleri, sevinç ve beklentileri ile güven 

düzeylerine bağlı olmaktadır. 

İnsani değerlerin hiç birisi nesnel olarak anlatabilmek mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı 

tamamı ile kapitalist ve ahlak dışı bir teori olarak bilinen ekonomi biliminin tekrardan gözden 

geçirilmesi gerekliliği öngörülmüş olacak ki başta iktisat teorisi ekseninde, islam ve iktisat 

çalışmalarının hızla arttığı net şekilde görülmektedir. 

Günümüzdeki hâkim iktisadi düşüncesi geçen 1929 Büyük Buhranı, 1970 petrol krizi ve en son 

2008 küresel finansal krizine karşın hâkimiyetine devam etmektedir. Dünya ekonomisi büyümesine 

ve bununla birlikte kişi başına reel milli gelir yükselmesine karşın gelir dağılımındaki adaletsizlik 

ve suç oranları düşmemekte, kişilerin mutluluğu yükselmemektedir. Bireyler, ekonomiler yeni bir 

iktisadi anlayışa gereksinim duymaktadırlar. İslam İktisadının topluma cevap olabilmesi için kendi 

ekolünü var etmesi gerekmektedir.  

İktisadi kalkınma süreçlerinin toplumdaki bireylerin sosyal yapısından bağımsız oluşturulmasının 

yanlış davranışı, son dönemlerde daha da yoğun bir biçimde gündemde olmaktadır. Bu kapsamda 

kalkınma programlarında devletin, toplumun sahip olduğu maddi göstergeler kadar, sosyal ve beşeri 

alt yapının da önemsenmesi öngörülmektedir. Tüm piyasalarda etkin olan sosyal ve kültürel yapının 

sık olarak din çerçevesindeki değerlerden ve inanç sisteminden etkilendiği gerçeğinden sağlanarak, 

dinin ekonomik gelişime olan etkisi üzerinde çalışmalar ortaya konulması, var olan, olmayan 

durumlarını irdelemeye yardımcı olmaktadır. 

Çalışmada İslam İktisat ilmi ve onun ekonomik kalkınma idaresindeki yeri ve İslam iktisadında 

kalkınma nedir? Sorusuna cevap aranmıştır. Piyasadaki olayların hal ve hareketlerini anlayabilmek 
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ve ekonomiyi doğru yönlendirmek, yönetmek için toplumsal hayatı biçimlendiren ve bireyin 

davranışlarının kurallar biçimini nasıl ve ne yönde hareket ettiğinin incelenmesi hedeflenmektedir. 

İnsan, rasyonellik, ahlak, akıl,  gibi konulara değinilmiştir. Bu kavramlar insanlığın gelişmesi, 

kalkınması konusunda dikkat çekici hususlardır. 

İSLAM EKONOMİSİ 

Tarihin bir döneminde var edilen bir din, gelecek tüm zamanlarda insanların yenilenen ihtiyaçlarına 

nasıl cevap yetiştirecektir? Ekonomi de hayatla her daim sıkı sıkıya yaşayan bir gerçekliktir İslam

’ da. Dolayısıyla mantıksal çerçeve bize kavramların ortak çalışılması gereğini dayatmaktadır. 

İslam ekonomisi, İslami bir toplumdaki bireylerin iktisadi davranışlarına öncülük eden bir değerler 

sistemi olarak sosyal, siyasi ve yasal çevrelerde İslami önermelerin yürürlükte olduğu öngörüsü 

olarak tarif edilmektedir. İslam iktisadı, kapitalist değerler dizisi esasında iktisat analizlerine 

“kapitalist ekonomi” benzemektedir. Böylece, İslam ekonomisi, iktisat biliminin bir branşı, 

ekonomik sistemlerden birinin soruşturulması demektir. Bu ekonomi dalı, İslami iktisadi düzen 

modelini, önermelerini ve ilkelerini ele almakta ve böylece bunların ekonomik ölçümlere etkisini 

incelemektedir. Terminolojideki bir değişiklik nasıl Marksist veya kapitalist ekonomiyi birbirinden 

ayıramıyorsa İslam ekonomisi de kendi başına bir ilim dalı olarak, bazı Müslüman yazarların 

“geleneksel ekonomi” disiplinli ters düşmek zorunda değildir. 

İslam İktisadının var oluşu 20. Yüzyıla denk gelmektedir. İkinci dünya savaşından sonra İslam 

devletlerinin yaşadığı siyasi değişiklikler pek çok İslam ülkesinin bağımsızlığı ile sonuçlanmıştır. 

Bunun sonucunda İslami kazanımların tekrardan yükselişine olanak sağlamış ve iktisatta da etkili 

olmuştur. Batı iktisadının her istikameti İslam ölçülerini tutmadığı için bu alanda İslam’a yönelme 

çabaları baş göstermiştir. Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin bireyleri tarafından ‘İslami Economics’ 

deyişi ileri sürülmüş ve ana akım iktisadının işleyiş biçimi İslam’a uygun hale getirilmeye 

çalışılmıştır. Bunun yanında İslam iktisadi düşünce tarihi çalışma alanına ağırlık verilmiştir. Bu 

milat yeryüzünde var olan Müslümanların ilgi odağı, Melik Faysal’ın önderliğinde Suudi 

Arabistan’da düzenlenen 1. Milletlerarası İslam İktisadı Konferansı ile girmiştir. Devamı ise 2.’si 

Pakistan’da (1983) ve 3.’sü Malezya’da (1992) tertip edilmiştir. Konferanslar alanın gelişmesine 

yol açmıştır.  

Toplumdaki bireyler için ana beklenti, hali hazırdaki refah seviyesinin iyileştirilmesi ve güven 

ortamının sağlanmasıdır. Bu beklentinin, hedeflerin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde iktisadi 

kalkınmayla çözüm bulmuştur. Böylece, piyasalar için ekonomik kalkınma geçmişten bu güne 

değişikliğe uğramayan en genel hedef olmuştur.(Karagül,  Açıkgöz, 2009). 

Siddiqi (1992) göre İslami ekonomide insanların sırası ile temel, kişisel ve lüks ihtiyaçları 

giderilmelidir. Üreticiler üretim yaparken bu sıralamaya uymak zorundadırlar. Bu üretimi yaparken 

firmalar aşırı olmamakla beraber adil veya tatmin edici bir kar elde edebiliriler. Firmaların İslami 

değerler ve sosyal faydayı önceleyerek karlarını maksimize etmelerinde bir sakınca yoktur. 

Firmaların kar maksimizasyonu toplumsal çıkarlarla çatışmamalıdır. 

İslam iktisadı yaklaşımlarının meydana geliş zamanları farklı farklıdır. Bu doktrinlerden ilki erken 

dönem İslam ekonomistlerine ulaşırken, sonraları bu bilim dalının ilerlemesiyle meydana 

gelmektedir. 

Birinci yaklaşım, İslam iktisadını, İslam hukuku kaynaklarındaki ekonomiye dair herkes için olduğu 

kadar milyonlarca bireyi bulunan ekonomiyi yönetmeyle ilgili emir ve ilkelerin bir toparlayıcısı 

olarak ele almaktadır. Bundan dolayı bu yaklaşım hem bireysel hem toplumsal hayata Kur’an ve 

sünnet öncülüğünde gözetilerek kanıya varılmasını gerektirmektedir. Bu yaklaşımla birlikte ilk 

aşama toplumdaki bireylerin ekonomik hayatını önem verilerek hükümler ortaya koymaktadır. 
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Allah’ın kuralları İslam’ın ahlaki kanaati üzerine meydana gelmiş ekonomik teori var etmek üzere 

kullanılmakta ve var olan bu teoriler, toplumdaki bireylerin ekonomi meselelerini çözmede 

uygulanabilir yöntemler bağlamında yön vermektedir. Ekonomik meselelerde bireylere yol gösteren 

fıkıhçılar tarafından genel prensiplere çevrilmiş ve aynı anda reel iktisadi hayatta tatbik etmek üzere 

olan ekonomik teoriler ve politikaya dönüştürülmüş kuralların Kur’an ve sünnetten edinilmesi 

biçiminde özetlenmektedir. 

Diğer doktrin, İslam iktisadının İslam’daki ekonomik hedeflerinin bir çalışması ve bu hedeflere 

ulaşmak için mümkün bir araç olduğunu öne sürülmektedir. Bundan dolayı İslam iktisadı şeriattaki 

bir takım prensiplerin kesin uygulaması olmak yerine İslam’ın hedeflerine ulaşma şeklindeki 

toplumun iktisadi hayatının idare edilmesidir. Bundan dolayı bu görüş İslam iktisadını amaç odaklı 

bir bilim dalı olarak desteklemektedir. 

Üçüncü doktrin Müslümanın iktisadi hayatı konusundaki görevini belirlemektedir. Bu yaklaşım 

diğerlerine oranla sınırlı kaynaklar arasında yöneten Müslüman davranışındaki en elverişsiz ve 

mutlak çalışma alanına sahip olmaktadır. İslam iktisadında birey hareketleri; bireyin doğasındaki 

algılayış farklılıkları, bireyin amaçları gereği farklı olmaktadır. Bu nedenle onlar farklı mikro iktisat 

ve İslam ekonomisi için farklı amaçlar önermektedirler. Ekonomik bireyin farklı olan algılayış 

biçimi, farklı olan düşünce çerçeveleri ve onların tahlil edilmesine yol açmaktadır. İslam iktisadında 

bu doktrin iktisadi bireyi maddeci kişi olarak görmekten ziyade ütopyacı bir Müslüman olarak 

sunmaktadır. iktisat, bireyin kârını max. eden ve refahını dikkate alan biri olduğunu farzederken, 

İslam iktisadında bu hipotez olması gereken Müslümanın temsilci bir iktisadi birey olarak İslam 

doktrinine bağlı olduğu şeklinde modellenmektedir. Bundan dolayı ekonomideki bireye bağlı olan 

önermelerin değişmesiyle mikro düzeydeki kurumlar değişiklik arz etmektedir, bu farklılaşma 

makroekonomik düzeyde de görülür. Kapitalist düzendeki birey faize yönelip kârını maksimize 

edebilirken, İslam iktisadındaki iktisadi birey aksine bireye yardımseverlik ve kardeşliğin 

davranışsal boyutunu yansıtmaktadır. 

İktisat ve ekonomi ilişkisi farklı ve derin bir ilişkidir. Dolayısıyla İslam’ın iktisat anlayışı, iktisat 

felsefesi tektir ve kendine hastır. Ancak bunun uygulaması yani ekonomisi ise çeşitli ve zengin 

olabilir. İslam ekonomisi denmekle de bütün bunlar göz ardı edilmiş ve büyük bir imkânlar yığını 

heba olmuş oluyor. 

O yüzden biz diyoruz ki, İslam’ın bir iktisat görüşü vardır ve bu daha çok felsefi ve teoriktir. İşte 

bunun adı İslam iktisadıdır (ki, bu geçici bir kullanımdır, uzun vadede sadece iktisat denilmelidir). 

Bir de iktisadın uygulaması vardır. Bunun adı da ekonomidir (İslam ekonomisi asla değildir). 

Demek ki buradan anlaşılan şudur: İslam’ın bir iktisat anlayışı vardır ve bu tektir, biriciktir, kendine 

hastır, buna şimdilik İslam iktisadı diyebiliriz. İktisadın birçok uygulaması vardır buna da ekonomi 

diyebiliriz. İslam iktisadı kavramını kullanmakta şimdilik ve geçici olarak mazuruz. Ancak İslam 

ekonomisi kavramını kullanmak yeni zihin ve yeni iktisat açısından hem yetersiz hem de İslam’ın, 

Müslümanların ve insanlığın geleceği açısından son derece tehlikeli ve umut kırıcıdır. Bu çerçevede 

yapılacak iş de açık ve nettir: İslam iktisadı üzerinden yeni bir ekonomi kavramı ve anlayışı 

geliştirmek. 

İslam ekonomisi sadece “nasıl” sorusuna değil, “niçin” sorusuna da cevap aramaktadır. İktisat bu 

sorulara cevap verirken muhakeme yeteneğini ortaya çıkarmaktadır. Ancak ana akım iktisat niçin 

sorusuna gereksinim duymaz. Çünkü “Niçin” sorusu olayın etik boyutu ile ilişkilidir. İslam 

ekonomisinde ise etik değerlere uygunluk olmazsa olmazdır. 

İslam iktisadı, ana kaynağını İslam’dan alarak dönemin, çağın iktisadî problemlerine çözüm arayıp 

bulmaya uğraşan, İslam’ın göstermiş olduğu düzene uygun şekilde ekonomik bir uygulama alanı 
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var etmeye uğraşan, toplum yaşamını iktisadî yönden İslamiyet’in izinde tanzim eden bir bilim 

dalıdır. (http://islamiktisadi.net/index.php/2017/01/17/islam-iktisadi-nedir-2/) 

İKTİSADİ KALKINMA  

İktisadi kalkınma bir ülkenin üretim yapısını yüksek katma değerli ürünler üretecek biçime 

dönüştürmesi ve gelirin adaletli, eşit bir şekilde dağıtımının yapılması ve yaşam standartlarının daha 

da yükseltilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım ışığında kalkınmanın amaçlan aşağıda 

sıralanmaktadır: 

 Üretim ve teknoloji boyutu; Daha yüksek katma değerli ürünler üretimine başlamak, 

 İstihdam boyutu; İstihdam olanaklarını yükseltmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek, 

 Özgürlük boyutu; İktisadi, siyasi, sosyal ve uluslararası ilişkiler anlamında özgürlük 

düzeyini artırmak, 

 Hâkimiyet boyutu; Toplumlarla yarışta önde gitmek 

 İnsani boyutu; Yaşam standartlarını artırmak 

 Çevre boyutu; Çevreye minimum düzeyde zararı vermek, 

 

İktisadi büyümeden farklı olarak ekonomik kalkınma beş öğeyi bir araya getirmelidir; 

 Kendi kendisini sürdürebilen büyüme, 

 Üretim kalıplarında yapısal değişim, 

 Teknolojik ilerleme, 

 Sosyal, politik ve kurumsal modernleşme, 

 İnsani koşullarda geniş çaplı iyileştirmelerdir. 

İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma ya da iktisadi gelişme arasındaki farkı en tutarlı şekilde ortaya 

koyan iktisatçı 1944 yılında Alfred Amonn (1883-1962) olmuştur. 

Kalkınma süreci, iktisadi büyümenin matematiksel boyutundan öte sağlam toplumsal değişikliklere 

de ihtiyaç duymaktadır. En başta az gelişmiş ülkelerin standartlara uygun hale gelebilmesinde 

iktisadi kalkınma önemli bir paya sahiptir. Çünkü az gelişmiş ülkelerde büyüme rakamlarından öte 

sosyal yapı değişikliklerine gereksinim duyulmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde, istihdam meselesi var 

olmakta, bu eğitim, sağlık, bayındırlık gibi toplumu birebir ilgilendiren ana sorunlara neden 

olmakta, doğru olmayan politika uygulamaları ile de toplumsal yapıyı ilerletememektedir. 

Kalkınma süreci, bahsedilen olumsuzluklar bakımından uygun politikalar geliştirmeyi de 

içermektedir. Çünkü kalkınma, ekonomik göstergelerin iyiye gitmesiyle birlikte toplumun her 

kesime yayılan bir ferahlığa yol açmaktadır. Ekonomik kalkınmanın en etkin biçimde 

uygulanabilmesi için belirli reformların gerçekleştirilmesi sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde 

düzenlemelerin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 

Kalkınma, mutlak üretimin ve kişi başına gelirin yükselmesi demek olmayıp, az gelişmiş bir 

ekonomide ekonomik ve sosyo-kültürel düzeninde değiştirilmesi ve iyileştirilmesi anlamına 

gelmektedir. Kalkınmanın ana öğeleri arasında kişi başına düşen gelirin arttırılmasıyla birlikte, 

üretim faktörlerinin etkinlik ve miktarlarının değişmesi, sanayinin milli gelir ve ihracat içindeki 

payının yükseltilmesi gibi köklü reformlar yer almaktadır. 

İSLAM EKONOMİSİ- KALKINMA İLİŞKİSİ 

İktisadi kalkınmanın, kavram olarak ne anlam ifade ettiği, iktisadi kalkınmayı hangi etkenlerin 

olumlu ya da olumsuz yönde tetiklediği hep üzerinde tartışılan konular olmuştur. Peki, İslam 

iktisadında kalkınma nedir? Kalkınmanın en dinamik unsuru insandır. Ekonomik açıdan Türkiye'nin 

ve gelişmekte olan diğer ülkelerin başta gelen sorunlarından biri kalkınmadır.  Gelişmekte olan 
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ülkelerin kalkınmaları için gerekli olanlar, tasarruf edebilmeleri ve tasarruflarını da en etkin 

biçimde kullanabilmeleriyle gerçekleşmektedir. Ekonomik kalkınmaya yol açan sermaye birikimi, 

ancak ve ancak artan tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesiyle gerçekleşmektedir. İktisadi 

kalkınmanın gerçekleştirilmesi hususunda ülkemizde kalkınmanın en temel göstergesi olan 

tasarrufların arttırılmasının yanında, artan tasarrufların en etkin yatırım alanlarına dönüştürülmesi 

ve her bakımdan teşvik edici olması gerekmektedir(Aras, 2000: 50 ). Kalkınma ilerleme gelişme 

kavramları arasındaki farka bakıldığında; 

Gelişme: iktisadi bünye ve çatısında oluşan değişmedir. Mevcut potansiyeli gerçekleştirmeyi veya 

ilerletmeyi, daha dolu, daha büyük ve daha iyi bir duruma getirmeyi ve niceliği değil niteliği 

artırmayı kapsamaktadır. 

Kalkınma: Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için kullanılan kalkınma terimi, milli gelirde 

önemli ve reel artışlar sağlamak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için sosyo-ekonomik 

yapıyı değiştirmeye yönelik çabalardan oluşmaktadır. 

İktisadi büyüme; bir ülkenin ekonomik yığınlarında, özellikle toplam hâsılasında meydana gelen 

artıştır.  

İktisadi gelişme;  bir ülkede, ekonomik büyümenin yanı sıra arzu edilir yapısal değişmeler meydana 

gelmesidir.  

İktisadi kalkınma kavramı ise; bir ülkenin, ekonomik açıdan kendinden daha ileride olduğuna 

inandığı ülkeler düzeyine ulaşmasıdır. 

İktisadi Kalkınma şöyle ki, bir ülkenin üretim yapısının yüksek katma değerli ürünler üretecek 

biçimde dönüştürülmesi ve oluşan bu ürünün piyasayı oluşturan gelir grupları arasında adaletli 

şekilde dağıtılarak refah düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. İktisadi kalkınmanın temel 

amacı bireyleri iktisadi, siyasi, sosyal ve uluslararası ilişkiler bağlamında her bakımdan özgür hale 

getirme amacı taşımaktadır. İktisadi kalkınmanın 6 boyutu vardır; üretim ve teknoloji boyutu,  

insani boyutu, istihdam boyutu,  çevre boyutu,  hâkimiyet boyutu ve özgürlük boyutudur. Hangi 

ülke olursa olsun, nerede bir hükümet ve hükmedilme ilişkisi varsa orada bir kalkınma, gelişme, 

büyüme çabası oluşmaktadır.(Kaynak, 2011) 

İslami kalkınma ise; toplumu kalkındıracak yolu/modeli yeniden araştırmak kaçınılmaz bir 

sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradaki çalışmada ana hedef İslami kalkınmanın 

araştırılmasıdır. 

Bir ülkenin iktisadi politikasının şeklini, var olan iktisadı-sosyal sistem ile onun çerçevesi ve 

iktisadi büyüme süreci belirlemektedir. Nasıl, ne tür bir insan ve toplum tipi istendiğini, bunlar 

ortaya koymaktadır. Dünyamız kapitalist sistem ve bağlantılarında oluşan ekonomik kalkınma 

kavramı hakkında İslam'ın yaklaşımlarını ya bilmemekte ya da görmezden gelmektedir. İslam'ın 

iktisadi kalkınma konusunda düşünceleri nedir? Bu soruya cevap aranmaktadır. Kapitalist insan 

Homo Economicus nedir? Homo İslamicus kavramı tipi insan ve toplum tipinin ulviliği, üstünlüğü 

nerelerden kaynaklanmaktadır? İslam'ın, teorik düzeyde günümüzün modern iktisat doğrultusunda 

istikrarlı, uyumlu, etkin, insani ve insancıl değerleri olan, medeni bir iktisadi kalkınma modeli ve 

iktisadi politikaları mevcuttur. Homo İslamicus'u diğer insan tiplerinden ayırt eden özellik, hayatta 

tek gayesinin maddi bir haz olmamasıdır. Homo İslamicus için en ulvi gaye, amaç, maddi açıdan 

zengin olmak değildir. Faziletli, iyiliksever, iyilik yapan insan tipidir. Maddi temelli konular, böyle 

tanımlanan bir insan tipini var etmek için olması gerekenlerden biridir, ana gayesi olmamaktadır. 

(Hamitoğulları, 1994). Homo İslamicus, her iki dünyada da, farklı ideolojilerin oluşturduğu 

bireylerden, daha güçlü olmaktadır. İslami kalkınma modeli, bu odaktan doğan etkinliğini insanın 

maddi ve manevi tüm boyutlarından almaktadır. 
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İktisadi girişimlerinde bireyi harekete getirecek etkenler, maddesel dürtülere sınır 

konulmamaktadır. İlahi emirlere uymanın verdiği manevi hazzın oluşturduğu dinamik gücü arka 

plana atılmamalıdır. Toplumun menfaatini bireyin çıkarının üstüne çıkarmaktır (İslam dar ve bireyci 

faydaları değil, toplumsal faydaları amaçlamaktadır). İslam düşüncesi, insana yön veren en önemli 

güç olmaktadır. İktisadı israftan koruyan bir çevre haline alır. İslam, yardımlaşmaya açılan bir iş 

paylaşımını emretmektedir. Müslüman için yaşam, Allah’ı razı etmek ve her iki dünyada mutluluğa 

varmak için bir aracıdır. Bu yaşamın tüm zamanlarında paylaşıma götürecek özellikler taşımaktadır. 

İslam iktisadı, dayanışmalı bir özelliktir. Sosyal ahlakı da olan, bir ekonomidir. Homo İslamicus ve 

toplumu işleyen tüm araçlar İslam iktisadi politikasını biçimlendirmektedir. Homo İslamicus’un 

ekonomi de sadece kendisini değil, toplumu da düşünmek görevi ortaya çıkmaktadır. Toplumun her 

bireyine asgari bir geçim, sağlama kuralını getirmektedir. Ekonomik bakımdan, ihtiyaçları 

karşılanmamış bireyin yüce değerleri benimseyip, sindirebilmesi ve iyi bir Müslüman Olması, zor 

bir durumdur. Bundan dolayı Müslüman hükümet, sosyal vasıflarıyla da ve iktisadi yönüyle de 

önem arz edecek özellikler göstermektedir. 

İslam toplumda, bütün perspektiften kendine has bir şekilde görmektedir. Bütün perspektifte 

İslam’ın iktisadi ve yâdda sosyal boyutu ve ekonomi politikaları, dengeli ve sağlıklı bir ekonomik 

büyüme ve kalkınma süreçlerini öngörmektedir. Örneğin, yoksulluk ile iş bulma ve iş seviyesinde 

sömürülme arasında yakın bir ilişki olduğu açıktır. Şimdi bu konularda İslam yaklaşımı neler 

sağlamaktadır? Öncelikle birey, iş bulmaya yönelir. İşini bulur çalışır, geçimini sağlar başlar. O, 

tüm gayretlerine rağmen işi bulamaz yapamazsa, devlet bu sürece müdahil olur ve ona iş bulmayı 

üstlenir. Yine de olmuyorsa, işi oluncaya kadar yardım etmektedir. Çalışan bireyin, hakkını alması, 

olması gereken bir maaşı olması gerekmektedir. Çünkü bir tarafta çalışmak kişinin kendisiyle 

ilgilidir. Ama ücret politikası bireyin dışında bir politika işidir. Yeteri kadar maaş alındığını 

varsayıldığında bu da yetmemekte, elde edilen gelirin israf edilmemesi gerekmektedir. Buradaki 

olması gereken denge, gelir elde eden mekanizmalarla birlikte, israfı önleyen harcamalar ve gerçek 

ihtiyaçları gideren mekanizmalar vasıtasıyla refah amaçlayan bir dengenin İslamcı optimumunu 

ortaya çıkarmaktadır. 

İslam ve ekonomik kalkınma söz konusu olduğunda pek çok oluşmakradır; bu sorulardan ilki İslami 

finansın gerekliliği olmaktadır. Bu hususta finans ve kalkınma ilişkisine ulaşılmıştır. Finans bir 

amaç değil, kalkınmanın temel imkânlarından biridir. İslam’ın ve iktisadi kalkınma birlikte 

incelendiğinde hemen başka başka sorular da oluşmaktadır. 

İlk soru olarak İslam’ın kalkınma için bir yükümlülük mü olduğu ve İslam ve kalkınmanın bir arada 

bulunması ile ilişkilidir. İslam kalkınmayı öngörüyorsa, diğer sorular İslam’ın teşkil ettiği 

kalkınmanın nasıl olduğu ve Müslüman devletlerin bu şekilde bir kalkınmayı meydana getirme 

hususundaki başarısızlıklarının nedenleri sorgulanmaktadır. 

İslam’ın kalkınma için bir yükümlülük olduğu hususundaki birinci soru, batının İslam üzerine 

algılarda olumsuz bir görüntü oluşturmaya çalışması, anlam kazanmaktadır. Pek çok İslam tarihçisi 

İslam’ın, Arap bedevi toplumunun kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini ortaya çıkarmaktadır. 

İslam, piyasaların yalnızca kendi önündeki engellerini aşmalarını sağlamayıp, devrim özelliğinde 

farklılıklar yapmalarına yol açmaktadır.  Bu ilerlemenin neticesinde Müslüman toprakları, 8.yy. 

ortasından 12.yy. ortasına kadar bilim ve teknolojinin merkezi olmuş, bu önderliğini yitirdiğinde 

bile 2 yüzyıl kadar önemli katkılar yapmaya devam etmiştir.  

İkinci soru İslam’ın, kendi dünya görüşü ile yakından ilgili olan kalkınma anlayışının nasıl olması 

gerektiğidir. Her devletin bir dünya görüşüne sahip olduğu gibi İslam’ın da kendine ait ve 

diğerlerinden önemli manada özgün bir alem tasavvuru vardır. Bu tasavvur bütün insanların sosyo 

ekonomik adaletinin ve refahının (felah) gerçekleşmesine önem vermektedir.  
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İslam konvansiyonel iktisat düşüncesini baskın hale getiren maddeci dünya görüşü ile net bir terslik 

içerisinde, yaşamın maddi ve manevi uzantısı arasında denge sağlamaya ehemmiyet vermektedir. 

Kişilerin mutluluğu, huzuru, insanların şerefi, kardeşlik, sosyo ekonomik adalet, aile ve sosyal 

uyum, suçun ve düşmanlığın azaltılması yâda minimum düzeyine indirgemesi gerekmektedir. 

Servet ve tüketimin maksimize edildiği fakat zenginliğin içinde fakirliğin de yaşandığı; insanların 

huzura sahip olmadığı, ailelerin parçalandığı ve suçun arttığı bir toplumda bunların sağlanmaması 

durumunda, refahın da gerçekleştirildiği söylenememektedir. 

İbn-i Haldun’un kalkınma modelindeki ana noktası insandır. İnsan, kalkınmanın hem sonucu hem 

de aracıdır. İnsan kalkınmanın sonucudur, çünkü var olması istenen refah onun refahıdır. İnsan, 

refah ulaşıncaya kadar etkin olmayacaktır. Yaşanılan toplumda bir bireyin emeğinin karşılığını 

alamadığı toplumlar süratli bir biçimde kalkınamazlar. İnsan, bununla birlikte kalkınmanın aracıdır 

çünkü insan doğru olana kadar başka hiçbir şey doğru bir şekilde işlememektedir.  İnsan piyasanın 

girdisi, hükümeti, ailesi ve toplumudur. Eğer toplumdaki bireyler ahlaki ve akli özelliklere sahip 

değilse devlet verimli ve adil işlemeyebilir, aileler parçalanabilir ve toplum ruhsuzlaşıp korumasız 

hale gelmektedir. Eğer toplumdaki bireyler doğru olmazsa sosyal çıkara hizmet etmeyebilir, devlet 

yozlaşabilir, etkinsizleşebilir ve adaletsizleşebilir, aileler bozulabilir, çocuklar ailelerinden yeterli 

eğitimi kavuşamayabilir ve toplum sosyal birlikten uzaklaşabilir ki bütün bu sayılanlar toplumsal 

dayanışma ve kalkınma için olmazsa olmaz bir özelliğe sahiptirler. 

SONUÇ 

İktisadi kalkınma, bir toplumun sahip olduğu maddi olan ve maddi olmayan her türlü değerin 

verimli kullanımı ile olumlu yönde ilişkilendirilmektedir. Fakat şimdiye kadar iktisadi başarı 

seviyesi, tek yönlü sadece maddi unsurlarla ilişkilendirilmiştir. Dünya üzerinde doğal zenginliğe 

sahip olan ülkelerin fakir, doğal kaynak fakiri ülkelerin ise iktisadi olarak kalkınmış olmaları bu 

sunulan teorilerle ilgili düşündürmeye başlamaktadır. Bundan dolayı, iktisadi kalkınmanın maddi 

olmayan; dini inanç esasları ile olan bağlantısı çalışmada ele alınmıştır. 

Şüphesiz, söz konusu bu düşünce sistemindeki değişiklik ya da kopuş, toplumların ekonomik ve 

siyasi konumlarındaki değişmeleri açıklayan tek değişken olmadığı da ortaya konulmaktadır. Falat 

yapılan birçok ilmi çalışmanın ve tarihsel gözlemin böyle bir kanıyı güçlendirdiği de görülmektedir. 

Bundan dolayı, sosyal bir bilim olan iktisat için yapılacak olan öngörü ve politik önermelerin bu 

gerçekliği dikkate almasında yarar görülmektedir. 

İslam İktisadi ekolünün oluşturulması için HİD’nin sırasıyla Hâkim İktisat kavramı Adam 

Smith’den başlayan ve farklı adlar altında kendini geliştiren dominant iktisat ekolüdüriktisat 

eğitimindeki, iktisat literatür ve medyasındaki ve iktisadi karar alma mekanizmalarındaki 

hakimiyetini sonlandırması gerekmektedir 

İslam ekonomisinin teorisini oluştururken temel kaynaklarımız Kuran ve Sünnettir. Kuran ve 

sünnette bir ekonomik teori veya sistem yerine ahlaki değerlere, adil paylaşıma, helal üretim, 

kazanç ve tüketime, yardımlaşmaya ve infak etme gibi kavramlara sıkça vurgu yapıldığı 

görülmektedir. Yeni nesil İslam iktisatçıları bugüne kadar gelen birikimin üzerine ilave olarak İslam 

ekonomisinin somut teorilerini ayet, hadis ve fıkıh ışığında oluşturmalarıdır. 
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Öz 

Bu çalışmada 1980-2017 yıllarını kapsayan zaman sürecinde kamu kesimi sağlık harcamaları, özel kesim 

sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Sağlık sektörü çıktılarını 

temsilen bebek ölüm hızı ve ortalama yaşam bekletişi değişkenleri kullanılmıştır. Araştırma Johansen eş-

bütünleşme testi ve vektör hata giderme modeli desteğiyle yapılmıştır. Çalışmadan ulaşılan bulgulara göre 

kişi başına düşen gelir, kamu kesimi sağlık harcamaları ve özel kesim sağlık harcamalarındaki iyileşmeler 

bebek ölüm hızını düşürmektedir. Bunun yanında kişi başına düşen gelir, kamu sağlık harcamaları ve özel 

sağlık harcamalarındaki artışlar ortalama yaşam beklentisini yükseltmektedir. Öte yandan varyans ayrışım 

tablolarına göre kişi başına düşen gelir düzeyindeki değişmeler özel kesim sağlık harcamalarını 

etkilemektedir. Ayrıca kamu kesimi ve özel kesim sağlık harcamalarındaki artışlar kişi başına gelir seviyesini 

yükseltici etki meydana getirmektedir. Bu etkinin hem doğrudan hem de bebek ölüm hızını düşürerek dolaylı 

şekilde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Sağlık Çıktıları, Ekonomik Büyüme 

Jel Kodları: H51, D31, I10 

Abstract 

In this study, the relations between public sector health expenditures, private sector health expenditures and 

economic growth were investigated for the years 1980-2017. The infant mortality rate and average life 

expectancy variables were used to represent the health sector outputs. The research was carried out with the 

support of Johansen co-integration test and vector error correction model. According to the findings 

obtained from the study, per capita income, public sector health expenditures and improvements in private 

sector health expenditures decrease the infant mortality rate. In addition, the per capita income, public 

health expenditures and private health expenditures increase the average life expectancy. On the other hand, 

according to the variance decomposition tables, changes in per capita income affect private sector health 

expenditures. Morover, increases in public sector and private sector health expenditures cause an increase 

in per capita income level. We can state that this effect occurs both directly and indirectly. Indirect effect 

occurs in the form of decreasing infant mortality rate. 

Keywords: Health Expenditures, Health Outcomes, Economic Growth. 
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(Kareem vd. 2017: 119). Eğitimli insanların kazandıkları bilgi ve beceriler verimlilik artışları 

yanında inovasyon sürecinin işlemesine de katkı sunmaktadır. Öte yandan sağlıklı bir çalışanın hem 

fiziksel hem de zihinsel olarak daha uygun olduğu koşullarda üretime katkıda bulunmanın yanı sıra 

hasta çalışandan daha fazla üretkenliği arttırdığı bilinmektedir. Bununla birlikte bir ekonominin 

sürdürülebilir büyümesi ve gelişmesi, insanlara daha iyi bir beslenme ve hastalık tedavi fırsatlarına 

erişim imkânlarını da sunabilmektedir (Rahman, Khanam, 2017: 2).  

İktisadi yaklaşımlar genel olarak eğitimli ve sağlıklı bireylerin verimlilik artışı ve teknolojik 

ilerlemeler biçiminde ekonomik büyümeye katkı sunduğunu varsaymaktadırlar. Teorik 

yaklaşımların varsayımlarına uyumlu şekilde ülke politikalarına yön veren aktörlerin de geçen 

zaman diliminde eğitim ve sağlık harcamalarına yönelik yaklaşımlarında iyileşme 

gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda bebek ölüm hızı yavaşlarken, beklenen yaşam süresi de 

uzamaktadır. Söz gelimi 1950'de, gelişmekte olan ülkelerdeki her 1000 çocuğun yaklaşık 280'i 

beşinci doğum günlerinden önce öldüğü tespit edilmiştir. 2000 yılına gelindiğinde, bu rakam düşük 

gelirli ülkelerde 1000 çocukta 126'ya, orta gelirli ülkelerde 1000 çocukta 39'a ve yüksek gelirli 

ülkelerde 1000 çocukta 6'ya gerilemiştir. Benzer şekilde Dünya Sağlık Örgütü doğumdaki yaşam 

beklentisinin %10 seviyesinde artmasının ekonomik büyüme oranını %0,35 düzeyinde artıracağı 

yönünde tahminde bulunmuştur (Maduka, vd. 2015: 2).  

İçinde bulunduğumuz dönemde refah düzeyi belirli bir düzeye çıkmış yahut gelişmiş ülke 

statüsündeki ülkeler, beşeri sermayeye yatırım yapma amacı ile her yıl sağlık hizmetlerinin 

kalitesinin iyileştirilmesi için daha çok fon ayırmaktadırlar. Hastalıkların tedavisi ve insan 

sağlığının muhafaza edilip geliştirilmesi ekonomik kalkınmanın ana bileşenleri arasında 

sayılmaktadır. Bundan dolayı gelişmiş ülkeler her geçen yıl sağlık konusunda gayri safi yurtiçi 

hasıladan daha fazla pay tahsis edebilmektedirler (Selim vd., 2014: 13)). 

Genel olarak ülkeler daha sağlıklı toplum meydana getirme çabasına uyumlu olarak sağlık 

harcamalarını artırıcı yönde çaba sarf etmektedirler. Bununla birlikte ülkelerin gelişmişlik 

durumuna uyumlu biçimde sağlık harcamalarının milli gelirden aldığı paylarda da önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. Sağlık harcamaların gayrisafi yurt içi hasılaya oranının genel olarak %2 

ile %17 arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça gelirlerinden sağlık 

harcamalarına ayırdıkları oranda da yükseliş eğilimi gözlenmektedir. Öte yandan kaynakların 

rasyonel kullanımı açısından sağlık sektörüne yapılan harcamaların yanında yönetimde isabetli 

kararların önemi de araştırmacıların dikkat çektiği husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de 

sağlık politikalarında son yıllarda önemli değişim ve dönüşüm meydana gelmiştir. Bu doğrultuda 

kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik açısından uygulanan politikaların analizi önem arz 

etmektedir. Bu çalışmada sağlık harcamalarının sağlık sektörü çıktılarına etkisinin analizi Johansen 

eş-bütünleşme ve VEC modeli yardımıyla analiz edilecektir. 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Sağlık harcamalarına yönelik çalışmaların bir kısmı sağlık harcamaları ekonomik büyüme ilişkisine 

odaklaşırken, diğer bir kısmı ise sağlık harcamaları sağlık sektörü çıktısına yoğunlaşmışlardır. 

Bunun yanında düşük seviyede bulunsa da üç değişkenin birbiri ile ilişkisini ele alan çalışmalara da 

rastlanmaktadır. Çoğunlukla sağlık harcamalarının sağlık çıktılarını pozitif etkilediği yönünde 

sonuçlara ulaşılırken, az miktarda araştırmada ise sağlık harcamalarının sağlık çıktılarına etki 

etmediği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Diğer taraftan genel olarak sağlık harcamaları ekonomik 

büyüme ilişkisinde karışık sonuçlar elde edilmiştir. Kimi çalışmalarda ekonomik büyümeden sağlık 

harcamalarına doğru tek yönlü, kimi çalışmalarda ise sağlık harcamalarından ekonomik büyümeye 

doğru tek yönlü ilişkiye rastlanmıştır. Bunun yanında ilgili değişkenler arasında iki yönlü 

nedensellik ilişkisinin varlığını gösteren sonuçlara da ulaşılmıştır.  
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Chung ve Muntaner (2006), 1960'dan 1994'e kadar 19 zengin OECD ülkesinden dengesiz zaman 

serileri verileriyle ekolojik bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Buna göre, toplam kamu tıbbı kapsama 

alanı çocuk ölüm hızı sonuçlarının en önemli belirleyicisi olmuştur. Düşük doğum ağırlık oranı, 

sosyal demokrat veya işçi partileri tarafından elde edilen oy yüzdesi gibi politik belirleyicilere daha 

duyarlı çıkmıştır. Genel olarak, politik ve refah devleti değişkenleri (sağlık politikalarının 

göstergeleri dâhil), bebek ve çocuk sağlığı göstergeleri ile ilişkili olduğu kanaati oluşmuştur. 

Anyanwu ve Erhijakpo (2007), Afrika ülkelerinin kişi başına toplam ve hükümet sağlık harcamaları 

ile kişi başına düşen gelirlerinin bebek ölümleri ve beş yaş altı ölüm oranı çıktısına etkisini 

ekonometrik yöntemle ortaya koymuştur. Bunu 1999 ve 2004 yılları arasında 47 Afrika ülkesinden 

elde edilen veriler yardımıyla tespit etmeye çalışmıştır. Sağlık harcamalarının bebek ölümleri ve beş 

yaş altı ölüm oranları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğunu görmüştür. 

Esneklik tahmini büyüklüğü, literatürde bildirilenler ile uyumlu çıkmıştır. Afrika ülkeleri için 

bulgular toplam sağlık harcamalarının sağlık sonuçlarına kesinlikle katkıda bulunduğunu ima 

etmektedir. Ayrıca, hem bebek hem de beş yaş altı ölümlerin Sahra Altı Afrika ile pozitif ve anlamlı 

bir şekilde ilişkili olduğu görülmüştür. Kuzey Afrika’da bu durum tersi istikamettedir. Diğer bir 

deyişle, modelin tüm açıklayıcı değişkenleri tüm ülkelerde tam olarak aynı seviyelere sahipse, beş 

yaş altı ve bebek ölüm oranı Sahra Altı Afrika ülkelerinde sırasıyla yüzde 59 ila 64 ve yüzde 35 ila 

40 daha yüksek olmaktadır. Kuzey Afrika ülkelerinde bu durum düşüş şeklinde gelişmektedir. 

Bokhari vd. (2007)’nin çalışması bir ülkenin kişi başına hükümet sağlık harcamalarını ve kişi başına 

düşen gelirini beş yaş altı çocuk ve anne ölüm oranı sonucuna bağlayan ekonometrik kanıtlar 

sunmaktadır. Çalışmada araçsal değişkenler olarak GMM -H2SL teknikleri kullanılmıştır. Sonuç 

olarak, esneklik tahminleri literatürde bildirilenlerden daha büyük çıkmıştır. Devlet harcamaları 

açısından beş yaş altı çocuk ölüm oranının esnekliği -0: 25 ile -0: 42 arasında ve ortalama değeri -0: 

33 tür. Anne ölümleri için esneklik -0: 42 ile -0: 52 arasında ve ortalama değer -0: 50 dir. 

Gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyüme kesinlikle sağlık sonuçlarına önemli bir katkıda 

bulunurken, bu aynı zamanda devletin sağlık harcamaları kadar önemli bir faktör olduğunu 

göstermektedir. 

Rajkumar ve Swaroop (2008), kamu sağlığı harcamalarının beş yaşından küçük çocukların ölümleri 

üzerindeki etkilerini 1990, 1997 ve 2003 yıllarındaki veriler yardımıyla araştırmışlardır. Bunun 

yanında yönetim düzeyinin göstergeleri olarak yolsuzluk ve bürokratik kaliteyi kullanmışlardır. İyi 

yönetişime sahip ülkelerde, kamu sağlık harcamalarının 1 puan artması, 5 yaş altı ölüm oranının % 

32 oranında düşmesine vesile olmaktadır. Bu etki, ortalama yönetişim olan ülkelerde % 20'ye 

düşmekte ve zayıf yönetişim olan ülkelerde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Çalışmadan elde edilen 

diğer bulgular yönetişim ilişkisinin dâhil olmadığı bir ekonomide kişi başına düşen GSYH'deki 

yüzde bir puanlık artışın, çocuk ölümlerinde % 42'lik bir azalmayla ilişkili olduğunu 

vurgulamaktadır. Aynı şekilde kamu sağlık harcamalarında %1 oranındaki bir artış çocuk ölüm 

oranını %18 oranında düşürmektedir. Öte yandan, ilköğretime yönelik kamu harcamaları, iyi 

yönetişim olan ülkelerde ilköğretime erişimde daha etkili olmaktadır. Daha genel olarak, kamu 

harcamalarının zayıf yönetilen ülkelerde sağlık ve eğitim çıktıları üzerinde neredeyse hiçbir etkisi 

yoktur. Bu bulguların kamu harcamalarının gelişme etkinliğini arttırmak için önemli etkileri vardır. 

Bu dersler, özellikle eğitim ve sağlık alanında kamu harcamalarının görece düşük olduğu 

gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir ve yönetişim durumu genellikle zayıftır. 

Tüylüoğlu ve Tekin (2009), 2003 yılına ait verilerden yararlanmış ve 176 ülkenin iktisadi 

göstergelerinin sağlık göstergeleri üzerindeki belirleyicilik boyutunu çoklu regresyon analizi 

desteğiyle incelemişlerdir. Yapılan analizlere göre, sağlık harcamalarının beklenen yaşam süresi ve 

bebek ölüm oranı üzerine ki etkisi, gelir düzeyi üzerindeki etkisinden daha fazladır. Bu durum aynı 
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zamanda sadece gelir düzeyinin artırılmasına güvenilemeyeceğini göstermektedir. Araştırmada elde 

edilen bu sonucun kalkınma iktisadı argümanları ile de uyumlu çıktığı vurgusu yapılmıştır. 

Amiri ve Ventelou (2010), ABD’de sağlık harcamaları ile GSYH arasındaki nedenselliğin 1960'dan 

2004'e kadar olan sürecini gözlemlemek için Toda ve Yamamoto tarafından önerilen Granger 

nedensellik testinin modifiye edilmiş bir versiyonu ile 1965-1984, 1975-1994, 1985-2004 ve 1965-

2004 dönemlerini karşılaştırmak için kişi başına GSYH ve kişi başına kamu sağlık harcamaları 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sonuçlar bu üç periyodun farklı nedensel ilişkilere sahip 

olduğunu göstermektedir. 1965-1984 için ilişkinin biçimi çift yönlüdür. Takip eden süreçte, kamu 

sağlık harcamalarından kişi başı GSYH’ya ve 1985-2004 için kişi başına GSYH’dan kamu sağlık 

harcamalarına tek yönlü ilişkiye rastlanmıştır. Toplam dönem için (1965-2004), tek yönlü bir ilişki 

vardır. Bu bağlamda ilgili yazarlar, bu tür harcamaların büyük bölümünün özellikle yaşlılara 

yönelik olduğu durumlarda sağlık harcamalarının etkili olma düzeyinin azaldığına inanmaktadır. 

Mukherjee ve Kizhakethalackal (2012), zayıf gelişmekte olan ülkelerin bebek ölüm hızına sağlık 

açısından verilen dış yardımın etkisini ele almak için yarı parametrik regresyon yöntemini 

kullanmışlardır. Ayrıca eğitimin doğrudan bebek ölüm oranına yardımcı olup olmadığını veya 

bebek ölüm oranını azaltmada sağlık yardımının etkinliğini artırmaya yardımcı olup olmadığını 

araştırmışlardır. Buna göre yetişkin eğitimi (farkındalığı) her zaman bebek ölüm oranlarını düşürse 

de, sağlık yardımının genel etkisinin önemsiz olduğu görülmüştür. Toplam sağlık yardımının yanı 

sıra beslenme yardımının eğitimin sadece bir eşik seviyesini aşmasından sonra çocuk ölüm 

oranlarını azaltabileceği saptanmıştır.   

Kim ve Lane (2013), gelişmiş ülkeler arasındaki halk sağlığı harcamaları ve ulusal sağlık sonuçları 

arasındaki ilişkiyi ampirik olarak analiz etmişlerdir. Veriler 1973-2000 yılları arasında 17 OECD 

ülkesinden toplanmıştır. Bağımlı değişkenler olarak bebek ölüm hızı ve doğumda yaşam beklentisi 

kullanılmıştır. Panel verileri analiz etmek için karma-etkili model kullanmışlardır. Kamu sağlık 

harcamaları ve halk sağlığı sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Bulgular hükümet sağlık harcamaları ile bebek ölüm hızı arasında negatif bir ilişki ve hükümet 

sağlık harcamaları ile doğumda yaşam beklentisi arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. 

Sonuçlar, tıbbi ürün ve hizmetlere yönelik daha yüksek devlet harcamasının bireyler için daha iyi 

genel sağlık sonuçları sağladığını belirtmektedir.  

Hooda (2014), hizmet sunum sisteminin yönetimde ademi merkeziyet yoluyla iyileştirilmesiyle 

sağlık sektörünün sonuçlarına etkisinin ne olacağı Hindistan ekonomisi ölçeğinde araştırmıştır. 

Sonuçlar, kırsal alandaki halk sağlığı harcamalarının kırsal Hindistan'ın daha iyi sağlık sonuçlarının 

sağlanmasında önemli olduğunu göstermektedir. Kırsal sağlık harcamalarının etkinliği, bir devlette 

merkezi olmayan yönetişim yaklaşımı ile daha da iyileşmektedir. Yüksek mali ve politik ademi 

merkeziyete sahip devletlerin, yüksek malî fakat düşük politik ademi merkeziyet sergileyenlerle 

karşılaştırıldığında, ademi merkeziyetçi yapıdaki yönetimlerin bebek ölüm oranını azaltmada daha 

başarılı sonuçlara sahip olduğu görülmektedir.  

Maduka vd. (2015), 1970 - 2013 döneminde Nijerya'da hükümet sağlık harcamaları, sağlık 

sonuçları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemek için nedensellik yaklaşımını 

izlemişlerdir. Analizi Toda ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen nedensellik testi ve 

Johansen eş bütünleşme yaklaşımı kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Johansen eş-bütünleşme testinin 

sonucu, çalışmanın değişkenlerinin farklı entegrasyon düzenine rağmen, hala uzun süreli denge 

ilişkisine sahip olduklarını göstermektedir. Nedensellik testi, devlet sağlık harcamalarının ekonomik 

büyümeyi doğrudan etkilemediğini, ancak dolaylı olarak ölüm oranı ve yaşam beklentisi gibi sağlık 

sonuçlarıyla ortaya çıktığını ortaya koymuştur.  

https://www.tandfonline.com/author/Kizhakethalackal%2C+Elsy+Thomas


1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

460 

 

Akıncı vd. (2015), sağlık harcamalarının Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki 19 ülke için 

seçilmiş sağlık sonuçları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 1990-2010 yılları için panel verilerini 

kullanarak, çalışma havuzlanmış olağan en küçük regresyon, rasgele etkiler ve Hausman-Taylor 

araç değişken modelleri kullanılmıştır. Model devlet ve özel sağlık harcamalarının bebek, beş altı 

çocuk ve anne ölüm oranları üzerindeki etkisini hesaplamıştır. Sonuçlar, ortak açıklayıcı 

değişkenleri kontrol ettikten sonra, sağlık hizmetleriyle ilgili hükümet ve özel harcamaların, beş yaş 

altı bebeklerin ve bölgedeki anne ölümlerinin önemli ölçüde iyileştiğini göstermektedir. Spesifik 

olarak, kişi başına düşen devlet harcamalarındaki yüzdelik artış, bebek ölüm hızını % 8,6-9,5, beş 

yaş altı bebek ölüm hızını % 10,3-12,1 ve anne ölüm oranını % 26,0-26,3 oranında azaltmaktadır. 

Aynı şekilde, kişi başına düşen özel harcamalardaki yüzdelik artış, bebek ölüm hızını % 7,2-8,1, beş 

yaş altı çocuk ölüm oranını % 9,5-9,8 ve anne ölüm oranını % 25,8-25,9 oranında düşürmektedir. 

Deluna ve Peralta (2014), Filipinler'deki halk sağlığı harcamaları, gelir ve sağlık sonuçları 

arasındaki ilişkiyi 1981'den 2010'a kadar olan verilere dayalı olarak incelemişlerdir. Bebek ölüm 

hızı, beş ölüm yaş altı çocuk ölüm oranı ve yaşam beklentisi sağlık sonuçları için temsilci değişken 

olarak kullanılmıştır. Çalışmada değişkenlerin ilişki yönünü belirlemek için VAR ve Granger 

nedensellik testi kullanılmıştır. Sonuçlar, 1981'den 2010'a kadar kişi başına sağlık harcamalarının 

ortalama % 6,49 ve kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın ortalama %11 oranında artan bir 

eğilim izlediğini ortaya koymuştur. Bu süreç bebek ölüm hızı ortalama % 1,64 oranında, beş yaş altı 

ölüm oranı % 1,76 oranında azalışa, ortalama yaşam beklentisinde ise ortalama % 0,17'lik bir artışla 

işaret etmektedir. Ancak, VAR sonuçları, kamu sağlık harcamalarının geçmiş ve şimdiki 

değerlerinin beş yaş altı ölüm oranlarını etkilemediğini ancak bebek ölüm oranını düşürücü 

etkisinin varlığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte kişi başına düşen GSYH'nın geçmiş ve 

şimdiki değerleri, bebek ölüm hızını etkileyecek kadar yeterli olmayıp, Filipinler'deki beş yaş altı 

bebek ölüm oranını etkilemektedir. VAR tahmini ayrıca, hem sağlık harcamalarının hem de kişi 

başına düşen GSYH'nın yaşam beklentisi üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu 

ortaya koymuştur.  

Bulgurcu ve Özdemir (2015), AB’ye üyeliği gerçekleşmiş geçiş ekonomisine tabi olan 10 ülkenin 

2000-2013 yılları arasındaki girdi ve çıktı değişkenlerinin değerleri arasındaki ilişkileri veri 

zarflama yöntemi kullanılarak araştırmışlardır. Çalışmada veriler iki alt döneme ayrıştırılarak 

incelenmiştir. Buna göre 2000-2006 yılları arası dönemde Slovenya, Estonya, Polonya ve 

Romanya’nın sağlık sistemlerini etkin bir şekilde yönettiği; Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti’nin ise 

zaman zaman etkin ama genel olarak etkinsiz bir yönetim süreci devam ettirdiği görülmüştür. 

Letonya, Litvanya, Macaristan, Slovakya ise ilgili dönemi etkinsiz şekilde tamamlayan ülkelerdir. 

Çalışmada ikinci aşamada 2007-2013 yılları arası dönem değerlendirilmiştir. Burada en etkin 

ülkeler Slovenya, Estonya, Romanya şeklindedir.  2013 yılı dışındaki yıllarda Polonya etkinken, 

önceki periyotta etkinsiz kalan Letonya 2010 ve 2011 yılları için en etkin ülke olarak belirmiştir. 

Arun ve Kumar (2015), 1995-2013 yılları arasındaki verileri kullanarak BRICS ekonomileri 

bağlamında Granger nedensellik testi ve eş bütünleşme testleri yardımıyla kamu sağlık harcamaları 

ile kişi başına gelir seviyesi arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar kişi başına 

GSYH’dan kamu sağlık harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkiyi vurgulamaktadır.   

Akıncı ve Tuncer (2016), sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Türkiye 

pratiğinde analiz etmişlerdir. 2006:Q1-2016:Q2 dönemi için Johansen eş-bütünleşme analizi, Hata 

Düzeltme Modeli (VECM), nedensellik testi yapılarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre ekonomik büyüme ile sağlık harcamaları arasında uzun dönemli ilişkiye 

rastlanmıştır. Granger nedensellik testine göre ekonomik büyüme ile sağlık harcamaları arasında 

çift yönlü nedensellik ilişki söz konusudur.  
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Edeme vd. (2017), 1981-2014 döneminde Nijerya ekonomisi için sağlık harcamalarının sağlık 

çıktılarına etkisini araştırmışlardır. Sonuç, halk sağlığı harcamalarının ve sağlık sonuçlarının uzun 

vadeli denge ilişkisine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, sonuçlar kamu sağlık 

harcamalarındaki artışın yaşam beklentisini artırdığını ve bebek ölüm hızını azalttığını göstermiştir. 

Kamu harcamalarında %1 oranında artış yaşam beklentisini %0,03 oranında artırırken, bebek ölüm 

oranlarını %0,35 seviyesinde düşürmektedir. Buna ek olarak, kentsel nüfus ve HIV yaygınlık oranı 

sağlık sonuçlarını önemli ölçüde etkilerken, kişi başına düşen gelir Nijerya'da sağlık sonuçları 

üzerinde hiçbir etki göstermemektedir. Bulgular, kamu sağlık harcamalarının Nijerya'da sağlık 

sonuçlarının iyileştirilmesinde gerekli bir bileşen olmaya devam ettiğini göstermektedir. 

Bein vd. (2017), 2000-2014 döneminde sağlık harcamaları ve yaşam beklentisi verileri yardımıyla 

Doğu Afrika ülkeleri ekseninde sağlık harcamaları ile sağlık çıktıları arasındaki ilişkiyi panel veri 

yöntemiyle araştırmışlardır. Bulgular, ilk olarak, toplam sağlık harcamaları ile toplam yaşam 

beklentisi arasında güçlü ve pozitif bir ilişki olduğunu belirlemektedir. Sağlık harcamaları ile kadın 

ve erkeğin yaşam beklentisi arasında pozitif bir ilişki gözlenmekle birlikte sağlık hizmetlerinin, 

kadınlarda yaşam beklentisinin erkeklere göre daha güçlü olduğu bulunmuştur. Ayrıca, sağlık 

harcamaları ile yeni doğan, bebek ve beş yaş altı ölümlerin sayısı arasında negatif bir ilişki tespit 

edilmiştir.  

3. MODEL VE DEĞİŞKENLERİN TANIMLANMASI 

Bebek ölüm hızı ve ortalama yaşam beklentisi fonksiyonlarının eşitlikleri aşağıdaki biçimde 

vasıflandırılmıştır.  

ttttt

ttttt

PHEPHSPGDPLE

PHEPHSPGDPIM









3210

3210
 

IM= Bebek ölüm hızıdır. Yıllık bazda 1000 adet canlı doğumdan bir yaşına kadar olan ölen bebek 

sayısıdır.   

LE=Beklenen yaşam süresidir. İnsanların ortalama ne kadar yaşam süreceğini ifade etmektedir.  

PGDP= ABD Dolarından sabit fiyatlarla kişi başına düşen gelir seviyesidir (2010=100). 

PHS= Kamu kesimi sağlık harcamalarının GSYH’ya oranıdır. 

PHE= Özel kesim sağlık harcamalarının GSYH’ya orandır. 

Değişkenlere ait veriler 1980-2017 dönemini kapsamaktadır. Değişkenlere ilişkin veriler TUİK, 

FRED, OECD ve Dünya Bankası’nın veri tabanlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Çalışmada 

kullanılan tüm değişkenler logaritmik formları ile analize dâhil edilmiştir.  

Zaman serilerinde durağanlık önemli unsurlar içerisinde yer almaktadır. Çünkü geliştirilen olasılık 

teorileri sadece durağan düzeydeki zaman serileri için geçerlilik durumundadır. Durağan olmama 

durumları ise ortalamadan sapma ve değişen varyans şekillerinde belirebilmektedir. Durağanlaşan 

serilerde hata terimleri sıfır ortalama ve sabit varyanslı konuma gelmektedir. Serilerin 

durağanlaştırılması fark alma işlemi ya da logaritma alma şeklinde gerçekleşebilmektedir. Fark 

alma işlemi sonrasında durağanlaşan serilere uygulanan modeller “entegre modeller” veya “durağan 

olmayan durağan stokastik modeller” şeklinde tanımlanmaktadır (Işık vd. 2004: 331-332).  

 Analize dâhil edilecek değişkenlerin durağanlık sınaması Genişletilmiş Dickey-Fuller, 

Phillips-Perron, Ng-Perron ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin gibi testlerle yapılabilmektedir. 

Bu çalışmada Phillips-Perron tarafından geliştirilen durağanlık testi yöntemi benimsenmiştir.  



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

462 

 

Dickey-Fuller testlerini destekleyen dağıtım teorisi, hata terimlerinin istatistiksel olarak bağımsız ve 

sabit varyansa sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu nedenle, ADF Metodolojisini 

kullanırken, hata koşullarının düzeltilmediğinden ve gerçekten sabit bir varyansa sahip 

olduklarından emin olunmalıdır. Phillips ve Perron hataların dağılımı ile ilgili oldukça hafif 

varsayımlara izin veren genelleşmiş ADF test prosedürünün daha da iyileştirilmiş boyutunu temsil 

etmektedir. Phillips-Perron testi için test regresyonu AR (1) sürecidir (Asteriou ve Hall, 2007: 298): 

                  

ADF testi, sağ tarafta gecikmeli olarak fark işlemcisi uygulanmış terimleri ekleyerek, yüksek sıralı 

serisel korelasyonu düzeltirken, PP testi, εt deki serisel korelasyonu dikkate alan AR(1) 

regresyonundan gelen β katsayısının t istatistik değerinde düzeltme yapmaktadır. Bu yüzden, PP 

istatistikleri, hata sürecinin daha az kısıtlayıcı niteliğini dikkate alan ADF t istatistiklerinin 

modifikasyonu boyutundadır (Asteriou ve Hall, 2007: 299). 

Birim kök testi sonucunda aynı düzeyde bütünleşen zaman serileri arasında uzun dönemde 

ilişkilerin varlığını tespit edebilmek için eş bütünleşme analizi yapılabilmektedir. Bu durumda eşit 

düzeyde farkları alındığında durağanlaşan serilerin düzey değerleriyle analize dâhil 

edilebilmektedir. Fark işlemi hem kısa dönem şokların etkilerini hem de uzun dönemli bilgilerin 

kaybolmasına sebep olduğundan, eş bütünleşme yöntemi ilgili değişkenler arasında kısa ve uzun 

dönemdeki bilgilerin korunması yanında, hata düzeltme modeli yardımıyla da kısa ve uzun dönem 

ilişkilerini ayrıştırma yetisi de vermektedir (Işık vd. 2004: 332). 

Eş bütünleşme testleri Engle-Granger yada Johansen eş bütünleşme testleriyle gerçekleştirilmektedir. 

Fakat Engle-Granger testinin asimptotik dağılıma ilişkin doyurucu bilgi verememesi ve olabilecek 

tüm eşbütünleşen vektörler yerine tek bir ana bütünleşen vektöre odaklanması nedeniyle analizlerde 

Johansen eş bütünleşme testi daha çok benimsenmektedir (Kavaz, özbuğday, 2016: 338). 

Johansen’nin yöntemi VAR modelini esas almaktadır. Buna göre VAR modeli şu şekilde yazılabilir 

(Erdinç, 2008: 218): 

                          

Yukarıdaki eşitlik VEC modeli şeklinde ifade edilirse; 

          ∑              

   

   

    

  ∑      
      ,        ∑   

 
         

Şeklinde yazılabilir. Burada yt vektöründe parametrelerin eşbütünleşme yönünde bağlantıları 

mevcut ise rank(П)=r<k olmak durumundadır. Bu durumda П=αxβ eşitliğini gerçekleştiren α ve β 

şeklinde kxr matrisi bulunmaktadır. Bu matrislerden α ayarlama hızı katsayısını, β eş bütünleşme 

vektörünü göstermektedir(Erdinç, 2008: 218).  

Johansen eş bütünleşme modelinde değişkenler arasında eş bütünleşik vektör sayısı iz (trace) ve 

maksimum öz değer istatistikleri yardımıyla yapılmaktadır. İz ve maksimum öz değer istatistikleri r 

sayıda eş bütünleşen vektör olduğu temel hipotezine karşı iz istatistiği r sayıda eş bütünleşen 

vektörden daha çok olduğu alternatif hipotezi, maksimum öz değer istatistiği ise r+1 kadar eş 

bütünleyen vektör olduğu hipotezi test etmektedir (Akıncı, Tuncer, 2016: 50).  

           ∑          
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Yapılan test sonucunda iz ve özdeğer test istatistik değerinin kritik değerlerden yüksek çıkması 

halinde sıfır hipotezleri kabul edilmemiş olmaktadır. böylesi bir sonuç bize değişkenler arasında eş 

bütünleşmenin varlığına işaret etmektedir (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2010: 513).  

Değişkenler arasında ortak bütünlemenin varlığının belirlenmesi ile birlikte uzun süreli denge 

durumu tespit edilebilir. Bunun yanında VECM, kısa dönem düzenleme sürecini dikkate almak için 

de uygulanabilmektedir. Aslında, VECM, VAR modelinin ortak bütünleme sınırlamaları getirilmiş 

kısıtlı biçimidir. Burada hata düzeltme terimi, kısa süreli dinamikleri uzun dönemli dengeye doğru 

düzeltmek için geçen süreyi belirtmektedir. 

       (                )      

       (                )      

Yukarıdaki eşitlikte sağ taraftaki terimler hata düzeltme terimlerini temsil etmektedir. Hata 

düzeltme terimleri, uzun süreli dengede sıfır olmaktadır. Ayrıca, tahmin edilen A1 ve A2 katsayıları, 

uzun süreli dengeye doğru ayarlanma hızını göstermektedir (Deyshappriya, 2014: 21-22). 

4. TESTLER VE BULGULAR 

Analizde kullanılacak değişkenlere yönelik durağanlık sınamasında Phillips-Perron testi 

kullanılmıştır. Birim kök testi sınamasına yönelik sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları 

Değişken Test Seviyesi Denklem Tipi Test İstatistiği Sonuç 

IM 
Düzey Phillips-Perron  c,t = -0,784 I(1) 

İlk Fark Phillips-Perron  = 3,221 

LE
 

Düzey Phillips-Perron  c,t = 1,383 I(1) 

İlk Fark Phillips-Perron   = -2,128 

PGDP 
Düzey Phillips-Perron  c,t= -2,142 I(1) 

İlk Fark Phillips-Perron  = -4,562 

PHS 
Düzey Phillips-Perron  c t= -1,902 I(1) 

İlk Fark Phillips-Perron  = -8,725 

PHE 
Düzey Phillips-Perron  c  =-2,142 I(1) 

İlk Fark Phillips-Perron  = -5,626 

Mac Kinnon (1996) tek taraflı kritik değerleri; τ 0,05= -1,950     τ c  0,05= -2,943     τ c t, 0,05= -3,536 

Yukarıdaki Tablo 1’den de takip edileceği gibi birinci farkları alınan değişkenlerin hepsinin I(1) 

mertebesinde durağanlaştığı gözlemlenmektedir. Bu değerler bize ilgili değişkenler arasında ortak 

bütünleyen vektörün varlığını araştırabileceğimizi ifade etmektedir. Eş bütünleşme var olup 

olmadığı Johansen’in benimsemiş olduğu yöntemle yapılmıştır. Johansen eş-bütünleşme testi için 

iki model içinde ilgili öngörü kriterleri dikkate alınarak VEC(1) modeli ile çalışılması uygun 

görülmüştür. Ayrıca modeller için yapılan testlerde değişen varyans ve otokorelasyon durumuna 

rastlanmamıştır. Johansen eş-bütünleşme testine yönelik istatistiki değerler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Johansen Eş-bütünleşme Testi Sonuçları 

Bebek Ölüm Hızı Fonksiyonu 
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İz Testi Maksimum Öz Değer Testi 

0H  1H  Test İstatistiği %5Kritik 

Değer 
0H  1H  Test İstatistiği %5Kritik 

Değer r=0 r1 80,581 47,856 r=0 r =1 42,92934 27,584 

r1 r2 37,651 29,797 r 1 r =2 28,61843 21,131 

r2 r3 9,0334 15,494 r 2 r =3 7,693129 14,264 

r3 r4 1,3403 3,8414 r 3 r =4 1,340322 3,8414 

Ortalama Yaşam Beklentisi Fonksiyonu 

İz Testi Maksimum Öz Değer Testi 

r=0 r1 50,084 47,856 r=0 r =1 28,242 27,584 

r1 r2 21,841 29,797 r 1 r =2 10,956 21,131 

r2 r3 10,885 15,494 r 2 r =3 8,3907 14,264 

r3 r4 2,4950 3,8414 r 3 r =4 2,4950 3,8414 

 

Johansen ortak bütünleşen testinden çıkan değerler minimum eş-bütünleşme ilişkisinin varlığını 

belirtmektedir. Ortak bütünleşmeden elde edilen normalize edilmiş bebek ölüm hızı ve ortalama 

yaşam beklentisi fonksiyonlarına yönelik açıklayıcı parametrelerin değerleri tablo 3’te verilmiştir. 

Elde edilen verilere göre gelir düzeyinde %1 oranındaki bir artış, bebek ölüm oranı hızında %3,6 

birimlik azalış meydana gelmektedir. Bunun yanında kamu sektörü sağlık harcamalarında %1 

seviyesinde meydana gelen bir artış bebek ölüm hızında yaklaşık %0,14 değerinde bir azalış 

yaparken, özel sektör sağlık harcamalarında %1 değerinde gerçekleşen artış bebek ölüm hızını 

%1,87 oranında düşürmektedir. Elde edilen sonuçların beklentilerle uyumlu çıktığı görülmekle 

birlikte kamu sağlık harcama katsayısının diğerlerine göre daha düşük değer almasını, özellikle 

kamu sağlık harcamalarının etkinliğini artırmak bağlamında daha dikkatli davranılması gerektiğine 

işaret ettiği şeklinde yorumlanabilir. 

Ortalama yaşam beklentisi ortak bütünleşme vektöründen elde edilen sonuçlara çalışmada yer 

verilen açıklayıcı değişkenlerden tamamı ortalama yaşam beklentisinin yükselmesine destek 

çıkmaktadırlar. Kişisel gelirin %1 oranında artması ortalama yaşam beklentisi değerini yaklaşık % 

0,25 oranında yükseltmektedir. Buna ilave olarak kamu sektörü ve özel kesim sağlık 

harcamalarında %1 oranındaki yükselme yaklaşık olarak ortalama yaşam beklentisine sırasıyla 

%0,02 ve % 0,10 oranında pozitif pozitif yönlü katkı sunmaktadır.  

  

 

 

 

 

 

Bebek ölüm hızı ve 

ortalama yaşam 

beklentisi 

fonksiyonlarına yönelik olarak kısa dönemde meydana gelen sapmaları uzun dönemde dengeye 

ulaştıran ayarlama parametre değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 3: Normalize Edilmiş Eş Bütünleşme Vektörü Katsayıları 

IM PGDP PHS PHE 

1,0000 

 

3,6236 

(0,316) 

0,1450 

(0,080) 

1,8744 

(0,230) 

LE PGDP
 

PHS PHE 

1,0000 

 

-0,2483 

(0,021) 

-0,0210 

(0,004) 

-0,1019 

(0,005) 

Standart hatalar parantez içinde verilmiştir. 
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Tablo 4: VECM Denge Hatası Katsayıları 

Hata Giderme D(IM) D(PGDP) D(PHS) D(PHE) 

 

Denge hatası 

(IM) 

-0,0454 -0,1063 0,1075 -0,2179 

(0,003) (0,032) (0,829) (0,088) 

[-1,936] [ 3,162] [-0,494] [-2,462] 

Denge hatası 

(LE) 

D(LE) D(PGDP) D(PHS) D(PHE) 

-0,1152 1,7584 -3,150 2,135 

(0,058) (0,419) (2,129) (1,317) 

[-1,972] [2,066] [ -1,479] [ 1,621] 

Standart hatalar parantez içinde, t istatistikleri ise köşeli parantez içinde gösterilmiştir 

Tablodan da değerlendirileceği üzere bebek ölüm hızında meydana gelen bir dengesizliğin %4’ü ve 

yaşam beklentisinde ortaya çıkan sapmanın %11’i birinci yılın sonu itibariyle ortadan kalkmaktadır.  

Oluşturulan birinci modele bağlı olarak tespit edilen varyans ayrışım tabloları aşağıda sunulmuştur. 

Bebek ölüm hızını belirleyen en önemli faktörün kendi gecikmeli değerleri olduğu görülmektedir. 

İkinci sırada belirleyici etkiye sahip değişken ise özel sağlık harcamalarıdır. Özel kesim sağlık 

harcamalarının bebek ölüm hızını açıklayıcı etkisi yedinci dönemden itibaren %8 seviyesine 

çıkmıştır. Buna ilaveten kişi başına düşen gelir ve kamu sağlık harcamalarının bebek ölüm hızını 

açıklama gücünün yüksek düzeyde olmadığını ifade edebiliriz. On dönem bazında kişi başına düşen 

gelir seviyesinin açıklayıcı düzeyi yaklaşık ortalama %0,6 ve kamu sağlık harcamalarının açıklayıcı 

seviyesi %0,01 oranında gerçekleşmiştir. Öte yandan kişi başına düşen gelir seviyesini kendi 

gecikmeleri sonrasında en yüksek açıklayıcı etkiye sahip değişken bebek ölüm hızıdır. Bebek ölüm 

hızının açıklayıcı değeri ikinci dönemde %34 seviyesine ulaşmış ve on dönem ortalaması yaklaşık 

%30 oranında gerçekleşmiştir. Özel sağlık harcamalarının ilgili değişkeni açıklayıcı büyüklüğü ise 

üçüncü dönemde %11 seviyesine çıkmış ve tüm dönem ortalaması bazında açıklayıcı etkisi %9 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda bebek ölüm hızındaki düşmenin gelir düzeyini açıklayıcı 

yönünün ortalama bazda yaklaşık %30 seviyesinde bulunması kamu kesimi ve özel kesim sağlık 

harcamalarının kişi başına düşen gelir seviyesini dolaylı şekilde de etkilediklerine delalet 

etmektedir. Bununla birlikte beklentilere uyumlu şekilde özel sağlık harcamalarını etkileyen en 

önemli değişkenin kişi başına düşen gelir seviyesi olduğu özel sağlık harcamaları varyans ayrışım 

tablosundan gözlenmektedir. İlgili değişkenin özel kesim harcamalarını açıklayıcı yönü onuncu 

dönemde yaklaşık %50,2 seviyesine çıkmıştır.  

Tablo 5: Birinci Model Varyans Ayrışım Tabloları 

Bebek Ölüm Hızı Varyans Ayrışım Tablosu 

Dönem St. Hata IM PGDP PHS PHE 

1 0,0028 100,00 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0093 97,846 0,0338 0,0076 2,1124 

5 0,0185 93,141 0,4670 0,0062 6,3850 

7 0,0295 91,127 0,8213 0,0089 8,0420 

9 0,0415 90,091 1,0016 0,0102 8,8965 

Kişi Başına Gelirin Varyans Ayrışım Tablosu 

1 0,0385 17,824 82,175 0,0000 0,0000 
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İkinci modelde kullanılan değişkenlere yönelik varyans ayrışım değerleri tablo 6’da verilmiştir. 

Tablodan da izleneceği üzere ilk dönem için ortalama yaşam beklentisinin kendi gecikmeli değeri 

%100 açıklayıcı fonksiyonu üstlenmektedir. Daha sonraki zaman sürecinde özel kesim ve kamu 

kesimi sağlık harcamalarının açıklayıcı etkisi belirginleşmekte ve yedinci dönemde özel kesim 

sağlık harcamalarının açıklayıcı yönü %15,0, kamu kesimi sağlık harcamalarının açıklayıcı etkisi 

%1,9 değerine ulaşmaktadır. 

Tablo 6: İkinci Model Varyans Ayrışım Tabloları 

Yaşam Beklentisi Varyans Ayrışım Tablosu 

Dönem St. Hata LE PGDP PHS PHE 

1 0,0049 100,00 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0091 97,989 0,6706 0,7418 0,5983 

5 0,0118 87,202 0,7838 1,8109 10,202 

7 0,0144 82,598 0,5305 1,8680 15,003 

9 0,0165 82,650 0,4245 1,8560 15,068 

Kişi Başına Gelirin Varyans Ayrışım Tablosu 

1 0,0353 9,0665 90,933 0,0000 0,0000 

3 0,0523 4,9043 71,926 3,7681 19,401 

3 0,0669 34,492 57,806 0,5059 7,1958 

5 0,0916 28,590 58,119 0,4342 12,855 

7 0,1085 29,658 58,158 0,4095 11,772 

9 0,1241 31,717 56,639 0,4070 11,236 

Kamu Sağlık Harcamaları Varyans Arışım Tablosu 

1 0,1655 2,2318 2,1644 95,603 0,0000 

3 0,2496 9,1949 1,5195 88,714 0,5712 

5 0,3218 15,495 1,3871 82,688 0,4282 

7 0,3953 23,882 0,9880 74,553 0,5754 

9 0,4712 31,948 0,7085 66,489 0,8532 

Özel Sağlık Harcamaları Vayans Ayrışım Tablosu 

1 0,1067 2,6187 34,648 0,0425 62,690 

3 0,2129 11,186 41,649 0,1751 46,988 

5 0,2486 12,628 46,115 0,2622 40,993 

7 0,2811 11,918 47,871 0,2707 39,938 

9 0,3119 11,489 49,424 0,2859 38,799 
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5 0,0804 2,1529 50,639 3,6444 43,563 

7 0,0983 1,9458 49,291 3,2651 45,497 

9 0,1111 1,8072 49,210 3,2603 45,721 

Kamu Sağlık Harcamaları Varyans Arışım Tablosu 

1 0,1794 2,0553 0,7824 97,162 0,0000 

3 0,2725 1,5016 0,4420 95,416 2,6398 

5 0,3509 1,2856 0,3240 91,868 6,5213 

7 0,4116 1,4554 0,3056 90,991 7,2472 

9 0,4640 1,5047 0,2684 90,830 7,3965 

Özel Sağlık Harcamaları Varyans Ayrışım Tablosu 

1 0,1109 3,2044 18,783 0,0381 77,973 

3 0,2224 10,621 21,983 0,1029 67,292 

5 0,2742 16,975 25,077 0,2451 57,701 

7 0,3145 18,654 25,761 0,2337 55,349 

9 0,3551 19,101 25,968 0,2177 54,712 

 

Kişi başına düşen gelir seviyesini kendi gecikmeli değerleri dışında en çok açıklayıcı etkiye sahip 

değişken özel kesim sağlık harcamalarıdır. On dönemlik çerçevede özel kesim sağlık 

harcamalarının kişi başına gelir düzeyini açıklayıcı büyüklüğü ortalama %32,9 seviyesindedir. 

Bunun yanında aynı dönem bazında kamu kesiminin kişi başına düşen gelir seviyesini açıklayıcı 

yönü ortalama %3 oranındadır. Öte yandan Tablo 6’da özel kesim sağlık harcamalarının varyans 

ayrışım tablosunda kişi başına gelir seviyesinin on dönemlik periyotta açıklayıcı etkisinin ortalama 

%23,8 oranında olduğu görülmektedir.  

6. SONUÇ 

Ekonomik gelişmenin önemli bileşenlerinden olan bireylerin beden ve ruh sağlığının beklentiler 

doğrultusunda bulunması ekonomik faaliyetlerde motivasyon boyutunu artırmakta ve verimlilik 

seviyelerini yükseltmektedir. Ayrıca sağlıklı bireylerin varlığı sağlık kurumlarında yoğunluk 

katsayısının düşmesine ve gerek özel kesimde gerekse kamudaki kaynakların daha etkin şekilde 

başka alanlarda kullanılmasına vesile olabilmektedir. Öte yandan sağlık düzeyindeki iyileşmeler 

toplumda sosyal sorunların minimize edilmesine de katkı sunmaktadır. Bu doğrultuda sağlık 

sektöründe koruyucu ve tedavi hizmetlerinin etkinliği ülkelerin sosyo-ekonomik gelişme süreçlerine 

katalizör etkisi yapmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreçte hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkeler bu bilinç ekseninde fiziken ve ruhen daha sağlıklı toplumsal yapının meydana gelmesi için 

çaba sarf etmektedirler. Ülkelerin sağlık sektörüne yapmış olduğu harcamaların büyüklüğü kadar bu 

kaynakların nasıl kullanıldığı da önem arz etmektedir.  

Bu bağlamda Türkiye’de kamu sektörü ve özel kesim harcamalarının sonuçlarını incelemek 

amacıyla temsili değişken olarak bebek ölüm hızı ve ortalama yaşam beklentisi değişkenleri 

seçilmiştir. 1980-2017 dönemi yıllık veriler yardımıyla, Johansen eş bütünleşme testi ve VEC 

modeli kullanılarak araştırma yapılmıştır. Eş-bütünleşme testi sonuçları teorik beklentilere uyumlu 

şekilde sonuçlanmıştır. Kişi başına düşen gelir, özel kesim sağlık harcamaları ve kamu kesimi 

sağlık harcamalarındaki artışların bebek ölüm hızını düşürücü etki yaptığını göstermiştir. Bunun 

yanında ortalama yaşam beklentisi kişi başına düşen gelir seviyesi, kamu kesimi sağlık harcamaları 

ve özel kesim sağlık harcamalarındaki artışlarından pozitif yönlü etkilenmektedir. Öte yandan 

varyans ayrışım tablolarındaki verilere göre kişi başına düşen gelir düzeyindeki değişmeler özel 

kesim sağlık harcamalarını etkilemektedir. Bunun yanında kamu kesimi ve özel kesim sağlık 
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harcamalarında meydana gelen pozitif gelişmeler kişi başına gelir seviyesini iyileştirici yönde etki 

yapabilmektedir. Bu etkinin bir yönüyle doğrudan, diğer yönüyle de bebek ölüm hızını azaltmak 

suretiyle dolaylı şekilde gerçekleştiğini ifade edebiliriz. 
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ECONOMIES 
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Öz 

Bu çalışmanın temel amacı 1990-2014 döneminde seçilen yükselen piyasa ekonomileri için sürdürülebilir 

kalkınmadaki değişimin ekonomik büyümede nasıl bir değişim meydana getirdiğini ortaya koymaktır. 

Çalışmada sürdürülebilir kalkınma göstergeleri olarak yaşam beklentisi, karbondioksit emisyonu ve 

yenilenebilir enerji değişkenleri kullanılmıştır. Bu değişkenlerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi Panel 

ARDL yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz bulgularında yaşam beklentisi, yenilenebilir enerji tüketimi ve 

karbondioksit emisyonunun,  ekonomik büyüme ile aralarında uzun dönemli ilişkiye rastlanırken, kısa 

dönemli ilişkiye rastlanılmamıştır. Ayrıca analiz bulgularına göre uzun dönemde yaşam beklentisi ve 

karbondioksit emisyonu ekonomik büyüme üzerinde negatif yönlü etkiye sahipken, yenilenebilir enerji 

tüketimi ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönlü etkiye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Ekonomik Büyüme, Yenilenebilir Enerji, Panel ARDL 

Jel Kodları: C01, O44, Q01 

Abstract 

The main aim of this study is to show how the change in sustainable development causes a change in 

economic growth for emerging market economies selected in the period of 1990-2014. In this study, life 

expectancy, carbon dioxide emission and renewable energy variables are used as indicators of sustainable 

development. The effect of these variables on economic growth was analyzed by ARDL method. In the 

analysis findings, while there was a long-term relationship between sustainable development indicators and 

economic growth, no short-term relationship was found. Moreover, according to the analysis findings, life 

expectancy and carbon dioxide emissions have a negative effect on economic growth, while renewable 

energy consumption has a positive effect on economic growth in the long term. 

Key Words: Sustainable Development, Economic Growth, Renewable Energy, Panel ARDL 

Jel Codes: C01, O44, Q01 

GİRİŞ 

İktisadi büyüme, bir ekonomide mal ve hizmet üretiminde belirli bir dönem içerisinde meydana 

gelen artış şeklinde ifade edilmektedir. Ekonomik büyüme sonrasında vatandaşların yaşam 
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standartlarında iyileşmeler meydana gelir ve ülkenin sosyo-politik ortamında istikrarlı seviye 

yakalanabilir. Ulusal ölçekte gelişmişlik düzeyindeki iyileşmeler aynı zamanda uluslararası 

ekonomik ve politik arenada ülkelerin daha etkin rol almasına da destek sağlayabilmektedir.  

Modern ekonomik büyüme çalışması, Adam Smith ve David Ricardo tarafından gündeme 

getirilmiştir. Zaman içerisinde birçok teori, ekonomik büyümenin ana faktörlerini tanımlamışlar, 

fakat sermaye oluşumu, nüfus artışı ve teknolojik değişimlerden oluşan üç temel faktör ve bu 

faktörler arasındaki etkileşimler üzerinde daha çok durmuşlardır. Tasarruf ve yatırıma yansıyan 

sermaye oluşumunun rolü, yüzyıllardır ekonomi düşünürlerinin birçok çalışmasında önemli bir 

faktör olmuş ve bugün de önemini korumaya devam etmektedir. Geçtiğimiz elli yıl boyunca 

“ekonomik büyüme” terimi, yalnızca maddi mal ve hizmetlerin miktarının büyümesini değil, aynı 

zamanda ülkenin daha yüksek refah düzeyini de vurgulayan yeni bir nosyona, ekonomik 

kalkınmaya dönüşmüştür. 20. yüzyılın ortalarında sosyal sermaye, ekonomik büyümeyi etkileyen 

faktörler olarak analizlere dâhil edilmiştir. Buna ilaveten insani gelişme endeksinin sürece dâhil 

edilmesiyle kalkınmanın sosyal boyutu daha da ön plana çıkmıştır (Lapinskienė ve Peleckis, 2009: 

108). Ekonomik gelişmede sosyal boyutun öneminin artması yanında çevresel ve sosyal bakımdan 

arzu edilmeyen sonuçlarla da karşı karşıya kalınmıştır. Çevresel bozulmalarda artış, gelir dağılımı 

dengesinde bozulma, işsizlik oranında yükselme, ahlaki değerlerde aşınma ve tabii kaynak 

kullanımında aşırılıklar gözlenmiştir.  

Bu doğrultuda gelişen zaman sürecinde ne pahasına olursa olsun büyüme ve gelişme seviyesini elde 

etmek yerine çevreyi ve sosyal dengeleri de gözeten ekonomik politika ve programların önemi 

üzerinde durulmaya başlanmıştır. Buna mukabil 1990’lı yıllardan sonra ekonomik gelişmenin belirli 

bir seviyeye ulaşması sonrasında ekonomik büyüme ile çevresel iyileşme arasında pozitif ilişkinin 

var olduğunu iddia eden görüşler de yoğunluk kazanmaya başlamıştır. Onlara göre ülkelerin 

gelişmesi ile birlikte yoksulluğun azalması ve çevre bilincinin yerleşmesi sonrasında sürdürülebilir 

kalkınma göstergelerinde iyileşme söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla ekonomik büyüme ve 

sürdürülebilir kalkınma kavramları arasındaki etkileşimin şekli ve boyutu içinde bulunduğumuz 

dönemde daha çok merak edilen hususlar içerisinde yer almaktadır. Buna yönelik olarak bu 

çalışmada ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma kavramları arasındaki ilişki yükselen 

piyasa ekonomileri bağlamında Panel ARDL yöntemi kullanılarak incelenmeye çalışılacaktır. Bu 

doğrultuda araştırmanın ilk aşamasında sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerinde durulmuş, daha 

sonra sürdürülebilir kalkınma kavramı ve ekonomik büyüme ilişkisine yer verilmiştir. Araştırma 

konusuna yönelik literatür incelemesini takiben uygulanacak ekonometrik yöntemin tanımlanması 

yapılmış ve devamında da bulgulara yönelik yorumlar yapılmaya çalışılmıştır. 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAVRAMI 

Esasında sürdürülebilir kalkınma kavramı insan varlığı kadar eskiye dayanmaktadır. Tabiat ile 

“barış içinde birlikte yaşama” fikrinin ortaya çıkışından bu yana insan aklıyla hemhal olmuştur. 

Bütün bunların sonunda insanın doğuştan ölüme kadar yaşamı boyunca herhangi bir biçimde 

tükettiğimiz yegâne tek kaynak tabiattaki varlıklardır (Gupta, 2017:2). Bu bağlamda insanın 

varlığını arzu edilen boyutlarda sürdürebilmesi için yeryüzünde kendisine bahşedilen varlıkları israf 

etmeden kullanması ve kendisinden sonra gelecek nesillerinde hakları olduğunun idrakine varması 

arzu edilmektedir.  

Ne var ki II. Dünya Savaşı'ndan sonra artan gelirler ve yaşam standartlarındaki iyileşmeler ile 

birlikte nüfus düzeylerinin yükselmesi sonrasında yenilenemeyen kaynakların tüketimindeki artışlar 

ekonomik büyümenin en önemli açmazını meydana getirmiştir. 1972'de ABD ve İskandinavya 

tarafından başlatılan Çevre Konferansı Stockholm'de ilk kez, gezegenin geleceğini tehlikeye atan 

insan faaliyetleri nedeniyle çevrenin bozulmasına neden oldu ve ekonomik gelişmenin ayrılmaz bir 

şekilde sosyal gelişmelerle bağlantılı olduğu vurgulanmıştır. İnsan yaşamına elverişli bir ortam 
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sağlamak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için Dünya üzerinde gerekli şartların sağlanmasının 

ehemmiyeti üzerinde durulmuştur. 1973'teki petrol krizi, doğal kaynakların tükenmesiyle ilgili 

alarmının ilk işareti şeklinde yorumlanabilir. Bu dönemde meydana gelen petrol sızıntıları, deniz ve 

okyanuslara binlerce ton petrolün karışmasıyla sonuçlanmıştır. 1985'te Antarktika'daki ozon 

tabakasındaki delik, Çernobil nükleer santralindeki 1986'da yaşanan felaket ve daha yakın 

zamanlarda Fukuşima felaketi, insanlığın gezegenin geleceği ve yeryüzünün geleceği üzerinde 

harekete geçmesi için yeterli ve ciddi nedenlerden bazılarıdır (Scutaru, 2013: 39). 

Sürdürülebilir kalkınma, tüm dünyada politikacılar tarafından yaygın olarak kullanılan bir 

kavramdır. Bununla birlikte bu kavram hala yeni olmakla birlikte tekdüze bir yorumlamaya da sahip 

değildir. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma kavramı hala geliştirilmekte ve terimin tanımı sürekli 

gözden geçirilmekte, genişletilmekte ve revize edilmektedir (Khan ve Khan, 2012:26). 

Sürdürülebilir kalkınma; bazı iktisatçılara göre insan sağlığını ve tabiat dengesini gözeterek sürekli 

bir ekonomik kalkınmaya ortam hazırlayacak şekilde doğal kaynakların rasyonel yönetimini 

sağlamak ve gelecek nesillere yakışır bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakma yaklaşımıdır. Burada 

kalkınmanın evrelerinde iktisadi ve sosyal politikaların çevre politikaları ile uyumu ön plana 

çıkarılmaktadır. Bununla birlikte bazı iktisatçılara göre sürdürülebilir kalkınma; şimdiki kuşakların 

ihtiyaçlarını, doğal kaynakları yenilenemeyecek konuma getirmeden ve geri dönüşü imkânsız kılan 

çevresel tahripten sakınarak gelecek kuşaklara nakleden bir iktisadi sistem şeklinde 

tanımlanmaktadır  (Tıraş, 2012:60). 

İçeriği farklı şekilde benimsenen sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı için başlangıç olarak kabul 

edilen tarih 1972 Stockholm Konferansı’dır. Bu konferansta Genel Sekreter tarafından “çevreyi 

dışlamayan kalkınma” terimi kullanılmıştır. Sürdürülebilir kalkınma tanımında dikkat çeken üç 

önemli nokta bulunmaktadır. Bunlardan biri, ihtiyaçların sadece ekonomik ihtiyaçlarla sınırlı 

tutulmuyor olması, diğeri kuşaklar arası eşitliğin gözetiliyor olması ve sonuncusu ise hem ülkeler 

arasında hem de bir ülke içerisinde kuşak içi eşitliklerin de göz önünde bulunduruluyor olmasıdır 

(Gönel, 2002:72). 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987 yılında ifade bulan sürdürülebilir kalkınma 

kavramı; “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün 

vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma” olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilir 

kalkınma, insanlar ve gezegenler için kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı bir gelecek inşa etmeye 

yönelik yoğun çabalar gerektirmektedir. Yoksulluğun tüm biçimlerinde ve boyutlarında ortadan 

kaldırılması, sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu amaçla, sürdürülebilir, 

kapsayıcı ve adil ekonomik büyümenin teşvik edilmesi, herkes için daha fazla fırsat oluşturulması, 

eşitsizliklerin azaltılması, temel yaşam standartlarının yükseltilmesi, adil sosyal kalkınmanın ve 

katılımın desteklenmesi ve doğal kaynakların ve ekosistemlerin entegre ve sürdürülebilir 

yönetiminin teşvik edilmesi gerekmektedir (UN, 2018). 

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için, üç temel unsuru uyumlu hale getirmek çok 

önemlidir: ekonomik büyüme, sosyal içerik ve çevre koruma. Bu unsurlar birbiriyle bağlantılıdır ve 

hepsi bireylerin ve toplumların refahı için çok önemlidir. 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

473 

 

 

Yukarıdaki şekilde sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri gösterilmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın 

ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç ana hedefinin olduğunu söyleyebiliriz. “Sürdürülebilir 

kalkınmayı “hakkaniyetli ve dengeli” şeklinde de tanımlayabiliriz, yani kalkınmanın süresiz olarak 

devam etmesi için, aynı grup içinde ve nesiller arasında farklı insan gruplarının çıkarlarını 

dengelemeli ve aynı anda ekonomik, sosyal ve çevresel unsurlar olmak üzere üç ana ilişki göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu bakımdan sürdürülebilir kalkınma, refah için fırsat eşitliğinin yanı 

sıra hedeflerin kapsamlılığı olarak tanımlanan eşitlikle de ilgilidir. Diğer alanlarda gelişmeyi 

yavaşlatmak ya da tersine çevirmekle tehdit durumlar görmezden gelindiğinde sürdürülebilir 

kalkınmanın birçok hedefinden yalnızca birkaçı şekil 1 üzerinde gösterilmiştir. Burada tüm 

hedeflere aynı anda ulaşarak dengeyi sağlamak bir ülke için oldukça zoru bir durumdur. Burada 

önemli olan bir hedefe ulaşmaya çalışırken diğer hedeflerden de tamamen kopulmaması ve diğer 

hedeflerin de gözetilmesi ve bir uzlaşı imkânının var olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu 

bağlamda hükümetlerin kararları çoğunluğun çıkarlarını yansıtacaksa, mümkün olan en demokratik 

ve katılımcı şekilde kararlar alınmalıdır. Ancak bu durumda bile, çocuklarımızın ve torunlarımızın 

uzun vadede çıkarlarının açıklanamaması riski yüksektir, çünkü gelecek kuşaklar kendileri için oy 

kullanamazlar. Böylece, gelecek kuşakların kendi refahlarını sağlamak için gerekli şartları miras 

aldıklarından emin olmak için, bugünkü değerlerimiz de çıkarlarını yansıtacak kadar eğitilmelidirler 

(Soubbotina, 2004: 10) 

Günümüzün küreselleşen dünyasında sürdürülebilir kalkınmanın birçok yönünün aslında 

uluslararası veya hatta küresel olmasından dolayı zorluk daha da karmaşık hale gelmektedir. Bir 

yandan, ulusal ve hatta yerel düzeyde alınan birçok kararın aslında uluslararası, ekonomik, sosyal 

ve çevresel sonuçları vardır. Bu sonuçlar olumsuz olduğunda, bu duruma bazen “sürdürülemezlik 

ihracatı” da denilmektedir. Öte yandan, ulusal politikalar çoğu zaman sürdürülebilirliğin birçok 

zorluğunu etkili bir şekilde ele almakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle sınır ötesi ve küresel 

ölçekte sürdürülebilir kalkınma sorunlarıyla ilgili çözüm üretme konusunda uluslararası işbirliği 

vazgeçilmez boyut kazanmaktadır. Söz gelimi, sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerinden birisi tüm 

bölgelerde ve tüm ülkelerde barışı tesis etmek ve korumaktır. Savaş, yoksulluğun yanı sıra, tüm 

Ekonomik Hedefler: 

 Büyüme 

 Etkinlik 

 İstikrar 

 ……………? 

 ……………? 

Sosyal Hedefler: 

 Tam İstihdam 

 Eşitlik 

 Güvenlik 

 Eğitim 

 Sağlık 

 Katılım 

 Kültürel Kimlik 

 …………….? 

 …………….? 

Çevresel Hedefler: 

 İnsanlık İçin Sağlıklı 

Çevre 

 Yenilenebilir Tabii 

Kaynakların Rasyonel 

Kullanımı 

 Yenilenemeyen Tabii 

Kaynakların Korunması  

 ………………? 

 ………………? 

Şekil 1: Sürdürülebilir Kalkınmanın Hedefleri 

Kaynak:  Soubbotina, 2004:10 
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ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma hedeflerini doğal olarak yıkıcı etki meydana getirdiğinden, 

bu tür sorunların çözümü için ulusal ve uluslararası boyutta işbirliği kaçınılmaz boyut 

kazanmaktadır (Soubbotina, 2004: 11). 

Yukarıdaki ifadelerden de görüleceği üzere sürdürebilir kalkınma kavramı oldukça geniş bir daireyi 

içine alması yanında içeriğinin de sürekli değişim gösterdiği çoğunluk tarafından kabul 

görmektedir. Burada her topluluk kendi içinde bulunduğu şartları dikkate alarak sürdürülebilir 

kalkınma kavramına bakış açısı getirebilmektedir. Bunun yanında bazı sorunlara karşı çözüm 

uygulamalarının ulusal ölçekte etkinlik boyutundan uzak kalması önümüzdeki süreçte 

sürdürülebilirlik açısından ülkeler arasında işbirliğine daha çok ihtiyaç duyulacağına işaret 

etmektedir.  

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 

Büyüme oranlarında yüksek seviyeye ulaşmak ve bunu sürdürülebilir kılmak, makroekonomik 

politikanın dört ana hedefinden biridir. Büyümenin önemi toplumun genel refahına katkısında 

yatmaktadır. Ekonomik büyüme gereklidir çünkü toplumun daha fazla mal ve hizmet tüketmesine 

izin verir ve aynı zamanda yaşam standartlarında gerçek iyileşmeye yol açan daha fazla miktarda 

mal ve hizmet (sağlık, eğitim vb.) sağlamaya destek çıkmaktadır (Scutaru, 2013: 35). Bununla 

birlikte yüksek seviyede gerçekleşen büyüme oranları tabii kaynakların daha fazla kullanımını ve 

çevreye daha fazla kirli atıkların salınımını kaçınılmaz boyuta getirmektedir. Burada, 

yenilenemeyen kaynaklar (petrol) ve yenilenebilir olanlar (hava, su) arasında ayrım yapılması icap 

etmektedir. Petrol ve kömür gibi yenilenemeyen kaynakların tükenmesi, nesiller arası eşitliği 

gündeme getirmektedir: Mevcut nesil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını hesaba katmadan kaynakları 

kullanmaktadırlar. Yenilenebilir kaynaklar (örneğin balık stokları) gelecek nesil için sıkıntı 

doğurmaması için yavaş da olsa eski konumuna döndürülmelidir. Bu bağlamda küresel ısınmanın 

insani ve ekonomik sonuçları dikkate alındığında ve sıcaklık artışının düşük geri dönüşü göz 

önünde bulundurulduğunda, kalkınmanın sürdürülebilirliğine yönelik ana tehdidin bulunduğu yerin 

bu noktada yer aldığını söyleyebiliriz (Amor ve Hammami, 2015:176). 

Bu anlamda, çevresel bozulmaya devam ederken büyümeyi sürdürüp sürdüremeyeceğimiz sorusu 

bilim insanlarını meşgul eden öncelikli konulardan biri halinde gelmiştir. Bir yanda, ekonomik 

büyümenin, insan ırkının yok olmasına kadar daha fazla çevresel bozulmaya yol açacağı fikrini 

destekleyen görüşler bulunmaktadır (Scutaru, 2013:36). Öte yandan, birçok iktisatçı, teknolojik 

ilerlemeye ve piyasaya güvenmeye iyimser bir şekilde inanmaktadır. Onlara göre teknoloji, nüfusun 

ve gelir artışının olumsuz sonuçlarını telafi edebilecek kaynakların korunmasını ve kirliliğin 

azaltılmasına katkı sunmaktadır. Piyasa mekanizması, çevre mallarının ve hizmetlerinin açık ya da 

zımni fiyatının, çevre bozulmaya devam ettikçe artacağını dikte etmektedir. Dolayısıyla iyi işleyen 

bir pazar, tüketicilerin ve üreticilerin koruma, azaltma ve inovasyona uyum sağlamaları için geri 

bildirim sağlayabilir (Zhang, 2012:6). 

Ekonomistler, ekonomik büyümenin çevresel etkilerini ölçek, kompozisyon ve teknik etkilerle 

değerlendirmektedirler. Ölçek etkisi ekonominin genel büyüklüğünü ifade eder, kompozisyon etkisi 

kirli endüstrilerin payını temsil eder ve teknik etki göreli ise emisyon yoğunluğunu gösterir. Bu 

çerçeveler, her üç etkinin işaretlerinden ve büyüklüğünden yola çıkarak, gelir büyümesinin çevre 

üzerindeki etkisini modelleme yapabilir. Bu nedenle, ekonomik büyümenin net etkisi, üretim ve 

üretim yöntemlerinin kompozisyonunun değişmez olup olmamasına bağlıdır. Kısa vadede, 

emisyonlar tüketim ile orantılıdır, bu da gelir büyümesinin daha fazla kirliliğe neden olduğu 

anlamına gelir. Bununla birlikte, ekonomiler daha zengin hale geldikçe, çevresel mallara olan talep, 

sanayide, teknolojide ilerlemeyi teşvik eden ve dolayısıyla kirliliği azaltan değişimlere neden 

olmaktadır. Bazı iktisatçılar, bu nedenle, “çevresel Kuznets eğrisi” olarak bilinen ekonomik büyüme 

ve çevre arasındaki tersine çevrilmiş bir U şekilli ilişkiyi ortaya koyarlar (Zhang, 2012: 6) 
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 Çevresel Kuznets eğrisine göre iktisadi gelişmişlik düzeyi zayıf olan ekonomilerde çevresel 

zararların miktarı ve yoğunluğu düşük seviyededir. Çünkü geçimlik ekonomik faaliyetlerin 

kaynakları tüketmesi sınırlı ve geri dönüşümlü varlıkları çevreye verdiği zararlar neredeyse yok 

denecek durumdadır. Sanayileşme ile birlikte tarımsal alan kullanımı artarken tabii kaynak tüketimi 

çoğaldığı için kaynak tüketimi hızlanmakta ve çevreye verilen zararın düzeyi çoğalmaktadır. Daha 

yüksek gelişim seviyelerinde, bilgi temelli endüstrilere ve hizmetlere yönelik yapısal değişim, daha 

verimli teknolojiler ve çevresel kaliteye yönelik artan talep, aşağıdaki Şekil 2'de görüldüğü üzere, 

dengeleme ve çevresel bozulmanın istikrarlı bir düşüşüne yol açmaktadır.  

 

Çevresel bozulma ve ekonomik büyüme arasındaki ima edilen tersine çevrilmiş U ilişkisi, 

Kuznets'in (1965, 1966) ortaya koyduğu gelir-eşitsizlik ilişkisine benzer şekilde “Çevresel Kuznets 

Eğrisi” olarak bilinmektedir. Düşük gelişme seviyelerinde, çevresel bozulmanın hem miktarı hem 

de yoğunluğu, iktisadi faaliyetin kaynak tabanına ve sınırlı miktarda biyolojik olarak parçalanabilir 

atıklara olan etkileri ile sınırlıdır. Tarım ve kaynak çıkarma yoğunlaştıkça ve sanayileşme sürdükçe, 

hem kaynak tükenmesi hem de atık oluşumu hızlanmaktadır. Daha yüksek gelişim seviyelerinde, 

bilgi temelli endüstrilere ve hizmetlere yönelik yapısal değişim, daha verimli teknolojiler ve 

çevresel kaliteye yönelik artan talep, aşağıdaki Şekil 1'de görüldüğü üzere, dengeleme ve çevresel 

bozulmanın istikrarlı bir düşüşüne yol açmaktadır (Panayotou, 2003: 3).  

Çevresel Kuznets eğrisine göre uzun vadede yüksek gelir seviyesine ulaşılması halinde çevresel 

olarak iyi huylu olma potansiyeline sahiptir, fakat aynı zamanda orta-kısa vadede (düşük ila orta 

düzeyde gelirlerde) önemli çevresel zararlar da meydana gelmektedir. Bu durumda, bazı sorunlar 

ortaya çıkmaktadır. Bu sorular şunlardır: (1) kişi başına düşen gelirin hangi seviyesi dönüm 

noktasıdır? (2) Tepe noktasında ulaşıncaya kadar ne kadar hasar meydana geldi ve bu nasıl 

önlenebilir? (3) Çevresel bozulmada aşağı yönlü dönüş öncesi geri çevrilemez zararların meydana 

gelmesi ve herhangi bir ekolojik eşiğin ihlal edilme durumu olabilir mi ve bunlar nasıl önlenebilir? 

(4) Çevresel iyileştirme, daha yüksek gelir düzeylerinde otomatik mi, yoksa bilinçli kurumsal ve 

politika reformları gerektiriyor mu? ve (5) gelişmekte olan ekonomiler ve geçiş ekonomilerinin 

gelişmiş piyasa ekonomilerinin sahip oldukları aynı gelişmiş ekonomik ve çevre koşullarına sahip 

olmaları için kalkınma süreçlerini nasıl hızlandırmalıdırlar? (Panayotou, 2003:4). 

 Bu doğrultuda çevresel Kuznets eğrisinin geçerlilik düzeyi ile ilgili hususlarda da tam bir 

konsensüs oluşmuş değildir. Bazı çalışmalar, kükürt dioksit (SO2), azot oksitler, kurşun ve 

Ç
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Ekonomik Gelişmenin 

Aşamaları 

Sanayileşme 

Öncesi 

Ekonomiler 

Sanayileşmiş 

Ekonomiler 
Sanayileşme 

Sonrası 

Ekonomiler 

(Hizmet 

Kişi Başına 

Düşen Gelir 

Şekil 2: Çevresel Kuznets Eğrisi 

Kaynak: Panayotou, 2003: 3 
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kanalizasyon gibi belirli kirletici türleri için eğrideki hipotezdeki kirlilik döngüsünü 

desteklemektedir. Fakat, SO2 (kükürt dioksit) ve COD (kimyasal oksijen ihtiyacı) gibi kirletici 

emisyonlar önceki alt seviyelere indirilebilmesine rağmen, çevresel kalite her zaman orijinal 

durumuna geri getirilememektedir. Söz gelimi eski büyük ormanlar gelişmekte olan birçok ülkede 

tarım arazilerine veya endüstri parklarına dönüştürülmüştür. Gelecekte yeniden ağaçlandırma ile 

kereste hacmi aynı veya daha büyük olsa bile, orijinal ekosistemi yeniden oluşturamaz. Daha da 

kötüsü, ekosistem, zirveye ulaşılmadan önce çökebilir; bu da, ekonomik büyüme veya revize 

edilmiş bir çevresel Kuznets eğrisinden kaynaklanan riski azaltmak için daha düşük bir emisyon 

yoluna ihtiyaç duyan bir olasılık olabilir (Zhang, 2012: 7). 

 Özetlemek gerekirse ülkelerin gelişmişlik düzeyindeki iyileşmelerle birlikte çevreye 

duyarlılık düzeylerinin geliştiği ve uygulamada bazı adımların atıldığı görülmektedir. Fakat bu 

durum ilgili ülkelerin tam olarak sürdürebilir kalkınma ilkelerine eş güdümlü şekilde hareket 

ettiklerini göstermemektedir. İster gelişmiş isterse gelişen ekonomiler için asıl önemli olan, çevre ve 

sosyal açıdan sorunlar meydana geldikten sonra çözüm arayışlarına girmek yerine sorunlar ortaya 

çıkmadan önce sürdürülebilirlik konusunda yaşanması muhtemel sıkıntılar için önceden tedbirlerin 

alınması ve uygun zamanında hayata geçirilmesidir. 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Sürdürülebilir kalkınma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye yönelik çalışmaların bir kısmında 

yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenirken, bir kısmında ise 

karbondioksit emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmalardan 

farklı olarak bir kısım çalışmada ise ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji tüketimi ve 

karbondioksit emisyonu arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. Çalışmaların bulgularında çoğunlukla 

yenilenebilir enerji ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü, yenilenebilir enerji tüketimi ile 

karbondioksit emisyonu arasında negatif yönlü ilişkilere rastlanmıştır. Karbondioksit emisyonu ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dair ise literatürde hem negatif yönlü hem de pozitif yönlü 

sonuçlar bulan çalışmalar söz konusudur. Literatürde yer alan modellerden farklı olarak sosyal 

göstergeleri temsil etmesi için modele eklenen yaşam beklentisi ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiye dair literatürde pozitif ve negatif yönlü sonuçlar tespit eden çalışmalar da yer almaktadır.  

Zhang ve  Zhang (2005), 1960- 1986 döneminde 76 ülkenin yaşem beklentisi, ortaöretime kayıt 

oranı ve doğum oranı ve GSYH verilerini kullanarak yaşam beklentisi ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Elde edilen bulgulara göre yaşam beklentisi, orta öğretime kayıt 

oranı ve ekonomik büyüme üzerinde pozitf bit etkiye sahipken, dogum oranı üzerinde negatif bir 

etkiye sahiptir. Ayrıca analşzde dahil edilen ülkeleri sınıflandırarak çalışma yapıldıgında gelişmiş 

ülkelerde yaşam beklentisinin ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediği, ancak gelişmemiş 

ülkelerde ise yaşam beklentisinin ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediği görülmüştür. 

Lee vd. (2005), Asya ve Pasifik ülkeri örneklerinden yola çıkarak gelir artışları ile çevresel 

sürdürülebilirlik ilişkisinin araştırmıştır. Çalışmada nüfus yoğunluğu ve sivil-politik özgürlük 

değişkenleri kontrol değişkenler olarak kullanılmışlardır. Çalışmanın ana amacı çevre kirliliğinin 

ortak ölçümleriyle çevresel sürdürülebilirliğin eko-verimlilik ölçümlerinin farklı özelliklerini ele 

almaktır. Elde edilen sonuçlara göre, gelirlerin kirlilik önlemleri üzerinde yararlı bir etkiye sahip 

gibi görünse de, eko-verimlilik önlemlerinin çoğunu olumsuz yönde etkilemektedir. Yazarlara göre 

Çevresel Kuznets Eğrisi'nin “Kirlilik” Kuznets Eğrisi olarak yeniden adlandırılması daha uygun 

görünmektedir. 

Erdoğan ve Bozkurt (2008), 1980-2005 dönemine ait ilişkin Türkiye’ye ait yıllık verileri kullanarak 

yaşam beklentisi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ARDL modeli ile analiz etmişlerdir. 

Analiz bulgularında, saglık harcamalarından yaşam beklentisine, yaşam beklentisinden ekonomik 
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büyümeye ve ekonomik büyümeden de saglık harcamalarına uzun dönemli ilişki gözlenmektedir. 

Ayrıca analiz bulgularına göre Türkiye’de yaşam beklentisi ile ekonomik büyüme arasında pozitif 

yönlü bir ilişki vardır. 

Apergis vd. (2010), 1984-2007 döneminde 19 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grubunun yıllık 

verilerinden faydalanarak karbondioksit emisyonu, nükleer nerji tüketimi, yenilenebilr enerji 

tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel hata düzeltme modeli ile analiz etmişlerdir. 

Analiz bulguları nükleer enerji tüketimi ile karbondioksit emisyonu arasında uzun dönemde 

istatiksel olarak anlamlı bir negatif ilişki olduğunu, ancak yenilenebilir enerji tüketimi ile 

karbondioksit emisyonu arasında uzun dönemde istatiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca Panel Granger nedensellik testinden elde edilen bulgular, kısa dönemde 

nükleer enerji tüketiminin karbondioksit emisyonlarının azaltılmasında önemli bir rol oynadıgını, 

ancak yenilenebilir enerji tüketiminin karbondioksit emisyonlarının azaltılmasında önemli bir 

katkıda bulunmadıgını göstermektedir. 

Bölük ve Mert (2014), 1990-2008 döneminde 16 Avrupa Birliği ülkesinde karbondioksit emisyonu, 

GSYH ve enerji tüketimi arasındaki ilişki panel veri yöntemi yardımıyla incelemişlerdir. Analiz 

bulgularına göre yenilenebilir enerji ve fossil kaynaklar karbondioksit emisyonunu positf yönde 

etkilerken, GSYH karbondioksit emisyonunu negatif yönde etkilemektedir. 

Shafiei ve Salim (2014), OECD ülkeleri için 1980-2011 döneminde STIRPAT modelini kullanarak 

karbondioksit emisyonunun belirleyicilerini araştırmışlardır. Analiz bulguları yenilenemeyen enerji 

tüketiminin karbondioksit emisyonunu artırdıgını, ancak yenilenebilir enerji tüketiminin 

karbondioksit emisyonunu azalttıgını göstermektedir. Ayrıca analiz bulguları kentleşme ve 

karbondioksit emisyonları arasında çevresel bir Kuznets eğrisinin varlığını desteklemektedir, bu 

daha da yüksek şehirleşme seviyesinde çevresel etkiyi artırmaktadır. 

Akay vd. (2015), MENA bölgesinde bulunan 9 ülke için 1988-2010 dönemine ilişkin yıllık 

verilerden faydalanarak yenilenebilir enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve karbondioksit emisyonu 

arasındaki ilişki Panel VAR modeli ile analiz etmişlerdir. Panel VAR yöntemi ile değişkenler 

arasında dinamik ve nedensel ilişkinin varlıgı incelenmiştir. Analiz bulgularına göre, yenilenebilir 

enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çif yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca 

analiz bulgularında karbondioksit emisyonundan yenilenebilir enerji tüketimine ve ekonomik 

büyümeden karbondioksit emisyonuna dogru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Etki-

tepki grafiklerine göre ise yenilenebilir enerji tüketimindeki oluşacak bir şokun ekonomik büyüme 

üzerindeki etkisinin artırıcı yönde, karbondioksit emisyonu üzerindeki etkisi azaltıcı yöndedir. 

Çınar ve Yılmazer (2015), 1990-2013 yıllarını kapsayan dönem için 8 gelişmekte olan ülkenin yıllık 

verilerinden faydalanarak yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemez enerji kaynakları ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Panel ARDL yöntemi yardımıyla incelemişlerdir. Analiz 

bulgularına göre yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönlü bit 

etkisi bulunmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 

yenilenemez enerji kaynaklarının etkisinden daha belirgindir. Yenilebilir enerji kaynaklarının 

karbondioksit emisyonu üzerindeki negatif yönlü etkisi de bir diğer analiz bulgusudur. 

Bakırtaş ve Çetin (2016), 1990-2010 döneminde G20 ülkeleri için ekonomik büyüme ile 

yenilenebilir enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi Panel Eş-Bütünleşme testleri ile analiz etmişlerdir. 

Analiz bulguları G-20 ülkelerinde yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında uzun 

dönemli bir ilişkinin varlıgını göstermektedir. Ayrıca analiz bulgularına göre ekonomik büyümede 

meydana gelen %1’lik artış yenilenebilir enerji tüketimini POLS yöntemine göre %0,56, REM 

yöntemine göre %0,79, ve FGLS yöntemine göre %0,59 oranında artırmaktadır. Öte yandan ECM 
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analizinin bulgularına göre örneklem grubunun yaklaşık %33’ünde ekonomik büyümenin 

yenilenebilir enerji tüketimi üzerinde pozitf yönlü etkisi bulunmaktadır. 

Tay Bayramoğlu ve Koç Yurtkur (2016), 1960-2010 döneminde Türkiye için karbondioksit 

emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi doğrusal ve dogrusal olmayan eşbütünleşme 

teknikleriyle analiz etmişlerdir. Çalışma için doğrusal tekniklerden Engle-Granger eşbütünleşme 

testi tercih edilirken, doğrusal olmayan tekniklerden Kapetanios, Shin ve Shell tarafından 

geliştirilen eşbütünleşme testleri tercih edilmiştir. Analiz bulgularında Türkiye’de karbondioksit 

emisyonu ile ekonomik büyüme arasında dogrusal bir ilişkiye rastlanmazken, dogrusal olmayan bir 

ilişkiye rastlanmıştır. Bu bulguya göre Türkiye’de uzun dönemde karbondioksit emisyonu ile 

ekonomik büyüme arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Bilgili vd. (2016), 1977-2010 döneminde 17 OECD ülkesi için çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin 

geçerliliğini Panel eş- bütünleşme teknikleri ile test etmişlerdir. Bu çalışmada 17 OECD ülkesi için 

yıllık verilerdden faydalanarak yenilenebilir enerji tüketimi, kişi başıne gelir ve karbondioksit 

emisyonu arasındaki ilişki Panel FMOLS ve Panel DMOLS yöntemleri ile analiz edilmiştir. Analiz 

bulguları Çevresel Kuznet eğrisinin geçerliliğini onaylarken, yenilenebilir enerji tüketiminin de 

karbondioksit emisyonunu azalttıgını ortaya koymaktadır. Ayrıca analiz bulgusuna göre kişi başına 

gelir de karbondioksit emisyonu üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

Özşahin vd. (2016), 2000-2013 döneminde BRICS-T ülkelerine ait yıllık verilerden hareketle 

yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Panel ARDL yöntemi ile analiz 

etmişlerdir. Analiz bulgularına göre yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında 

uzun dönemde anlamlı pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Alper ve Alper (2017), 1985-2014 döneminde Türkiye’ye ait yıllık verilerden yararlanarak 

karbondioksit emisyonu, ekonomik büyüme ve ham petrol tüketimi arasındaki ilişkiyi ARDL Sınır 

testi yaklaşımı ile araştırmışlardır. Analiz bulgularına göre ekonomik büyüme için elastikiyet değeri 

0,80, ve enerji tüketimi için elastikiyet değeri 0,11’dir. Elde edilen bu bulgular değişkenler arasında 

uzun dönemli anlamlı bir ilişkinin varlıgına işaret etmektedir. Ayrıca analiz bulgularından elde 

edilen uzun dönemli katsayılar, ham petrol tüketiminin ve ekonomik büyümenin karbondioksit 

emisyonu üzerinde pozitif yönlü etkilediğini göstermektedir.  

Özokçu ve Özdemir (2017), Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) bağlamında, çevresel bozulma ve 

ekonomik gelişme arasında ters yönlü bir U-şekilli ilişkinin varlığını ortaya koyan Gelir ve Karbon 

Dioksit (CO2) emisyonları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Burada iki ayrı model kurularak analiz 

gerçekleştirilmiştir. Kişi başına düşen gelir ile kişi başına CO2 emisyonları arasındaki ilişki ve kişi 

başına düşen enerji, kişi başına enerji kullanımı ve kişi başına CO2 emisyonları arasındaki ilişki, 

1980 ve 2010 yılları arasında panel veri yöntemiyle incelenmiştir. Birinci model 26 OECD ülkesi 

için analiz edilirken, ikinci model için veriler gelişmekte olan 52 ülke için incelenmektedir. Her iki 

modelin sonuçları, N-şekli ve ters N-şekil ilişkisinin gözlemlendiğini göstermektedir. Bu nedenle, 

sonuçlar EKC hipotezini desteklememektedir. Bu sonuçlar çevresel bozulmanın ekonomik büyüme 

ile otomatik olarak çözülemeyeceğini göstermektedir. 

Acaravcı ve Erdoğan (2018), 1990-2013 döneminde yenilenebilir enerji üretiminde dünya 

sıralamasında ilk beş içerisinde yer alan ülkelere ait yıllık verilerden faydalarak yenilenebilir enerji 

üretimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Panel Eşbütünleşme testleri yardımıyla analiz 

etmişlerdir.Analiz bulgularına göre karbondioksit emisyonu ile yenilenebilir enerji üretimi arasında 

uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. Ayrıca yenilenebilir enerji üretimi çevre kirliliği üzerinde negatif 

yönlü bir etkiye sahiptir. Öte yandan ekonomik büyüme de çevre kirliliğini pozitif yönde 

etkilemektedir. 
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Adu ve Denkyirah (2018), 1970-2013 yılları için Batı Afrika Ülkeleri örneklerinden yola çıkarak 

Çevresel Kuznets Eğrisi etkisinin varlığını araştırmıştır. Elde edilen sonuçlar kısa vadede ekonomik 

büyümenin CO2 değerlerini artırdığını göstermiştir. Bunun yanında uzun dönemde ise ekonomik 

büyümenin karbondioksit değerlerini azaltıcı etkilerinin önemsiz oldğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak çevresel kirlilik ve ekonomik büyüme arasında ters U şeklinde bir ilişkinin 

görülmemesi nedeniyle çevresel bozulmayı engellemek için verimlilik artıran politikalara ağırlık 

verilmesi önerilmektedir.  

VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Literatürde sürdürülebilir kalkınmayı etkileyen sosyal, ekonomik ve çevresel birçok faktör 

bulunmaktadır. Bu faktörler arasından ekonomik büyüme, karbondioksit emisyon oranı, yaşam 

beklentisi ve yenilenebilir enerji en fazla dikkat çekenleridir. Bu bağlamda çalışmada 1990-2014 

döneminde seçilen yükselen piyasa ekonomilerinde sürdürülebilir kalkınma ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiler bu faktörler kullanılarak incelenmiştir. Yıllık verilerin kullanıldığı bu çalışmada 

değişkenlerin kısaltmaları, açıklamaları ve elde edildiği kaynaklar Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Değişkenler ve Açıklamaları 

Değişken Açıklama Kaynak 

       1990-2014 döneminde yükselen piyasa 

ekonomilerinin GSYH büyümesi 

Dünya Bankası, WDI 

Veri tabanı 

     1990-2014 döneminde yükselen piyasa 

ekonomilerinin doğuşta yaşam beklentisi 

 Dünya Bankası, 

WDI Veri tabanı 

      1990-2014 döneminde yükselen piyasa 

ekonomilerinin yenilenebilir enerji kullanımları 

OECD 

     1990-2014 döneminde yükselen piyasa 

ekonomilerinin karbondioksit emisyon oranları  

Dünya Bankası, WDI 

Veri tabanı 

 

 

Dünya Bankasından ve OECD’den elde edilen veriler orijinal değerleriyle kullanılmıştır. 

Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan analizlerde 

Eviews 9.0 programından faydalanılmıştır. Veri teminindeki kısıtlardan dolayı geçmiş tarihli veriler 

ve 2014’ten sonraki veriler analize dâhil edilememiştir. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki seçilen yükselen ekonomiler (Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Mısır, 

Endonezya, İsrail, Meksika, Nijerya, Peru, Güney Afrika, Türkiye ve Uruguay) örneğinde 

incelenmiştir. 

Bu çalışmada literatürde yer alan modellerden faydalanarak sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki Panel ARDL yöntemi yardımıyla analiz edilmiştir.  Analizde kullanılacak 

modelin kurulmasında sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dair 

literatürde yaygın olarak kabul edilen Akay vd. (2015)’in çalışması referans alınmıştır. Sosyal 

göstergelerinde modele dâhil edilmesi için Akay vd. (2015)’in çalışmalarındaki modele ek olarak 

yaşam beklentisi eklenmiştir. 

Model 1:   ∑       
 
    =   + ∑     

 
    +∑      

 
     + ∑     

 
    

TAHMİN SONUÇLARI 

Panel ARDL Sınır Testi yönteminin en önemli avantajı modelde yer alan değişkenlere ait serilerin 

I(0) ya da I(1) olma durumunda da uygulanabilmesidir (Pesaran vd, 2001:290). Ancak modelde yer 

alan değişkenlerin I(2) olma olasılığına karşılık serilerin durağanlığı yaygın olarak kullanılan Levin, 
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Lin &Chu, Im, Peseran & Shin, ADF ve PP birim kök testleri ile sınanmıştır. Serilerin 

durağanlığının belirlenmesinde kullanılan hipotezler aşağıdaki gibidir: 

 Seride birim kök vardır. 

 Seride birim kök yoktur 

Serilerin durağanlığını araştırmak amacıyla uygulanan birim kök testlerinin sonuçları Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2: Birim Kök Testleri Sonuçları 

Değişkenler Kullanılan Seviye Sabit Sabit ve Trendli Sabit Terimsiz 
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Tablo 2 ‘ye bakıldığında ΔGDP ve LE serileri için sıfır hipotezinin kabul edildiği görülmektedir. 

Ayrıca Tablo 2’ye göre CO ve REN serileri için sıfır hipotezi reddedilmektedir. I(0) düzeyinde 

olmadığı anlaşılan bu serilerin farklarının alınmasının ardından birim kök testleri ile sınanması 

sonucunda bu serilerin birinci farkta I(1) durağan olduğu tespit edilmiştir. Modelde yer alan ΔGDP 

ve LE serilerinin I(0), CO ve REN serilerinin ise I(1) olmasından dolayı bu çalışmada farklı 

durağanlık düzeyleri arasında ( I(0) ve I(1)) serilerin analizini mümkün kılan Panel ARDL yöntemi 

tercih edilmiştir. 

Panel ARDL sürecinin ilk aşamasında değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamakta kullanılan model 

için en uygun gecikme uzunluğu Akaike Bilgi Kriterleri kullanılarak bulunmuştur.  

Şekil 3: Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

Testler t 

istatistiği 

p 

olasılığı 

t 

istatistiği 

p 

olasılığı 

t 

istatistiği 

p 

olasılığı 

Ekonomik 

Büyüme 

(      ) 

Levin, Lin 

&Chu 

Düzey -5,337 0,000 -4,487 0,000 -4,314 0,000 

Fark       

Im, 

Peseran & 

Shin 

Düzey -5,377 0,000 -3,154 0,001   

Fark       

ADF Düzey 74,911 0,000 48,942 0,004 55,673 0,0010 

Fark       

PP Düzey 131,373 0,000 106,007 0,000 88,746 0,000 

Fark       

 CO2 

Emisyon 

(    ) 

Levin, Lin 

&Chu 

Düzey 0,463 0,679 1,086 0,861 6,224 1,000 

Fark -7,431 0,000 -6,051 0,000 -9,407 0,000 

Im, 

Peseran & 

Shin 

Düzey 3,455 0,999 1,128 0,870   

Fark -8,053 0,000 -6,3518 0,000   

ADF Düzey 11,464 0,994 20,063 0,789 1,822 1,000 

Fark 113,889 0,000 87,289 0,000 132,440 0,000 

PP Düzey 10,328 0,997 16,846 0,914 0,985 1,000 

Fark 219,298 0,000 188,792 0,000 223,519 0,000 

Yenilenebilir 

Enerji 

(     ) 

Levin, Lin 

&Chu 

Düzey 1,4659 0,929 -2,342 0,0010 6,687 1,000 

Fark -10,133 0,000 -8,180 0,000 -7,879 0,000 

Im, 

Peseran & 

Shin 

Düzey 2,602 0,995 -1,714 0,043   

Fark -9,636 0,000 -8,0723 0,000   

ADF Düzey 17,015 0,909 43,983 0,015 4,487 1,000 

Fark 136,685 0,000 108,455 0,000 152,349 0,000 

PP Düzey 12,881 0,985 23,067 0,629 3,475 1,000 

Fark 167,288 0,000 158,957 0,000 186,852 0,000 

Doğuşta 

Yaşam 

Beklentisi  
     ) 

Levin, Lin 

&Chu 

Düzey -13,481 0,000 -32,762 0,000 -16,393 0,000 

Fark       

Im, 

Peseran & 

Shin 

Düzey -12,469 0,000 -032,437 0,000 -13,346 0,000 

Fark       

ADF Düzey 365,850 0,000 840,038 0,000 205,745 0,000 

Fark       

PP Düzey 180,060 0,000 23,985 0,577 49,112 0,004 

Fark       
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Şekil 3, Akaike Bilgi Kriterlerinin yardımıyla analizde kullanılan model için en uygun gecikme 

uzunluğunun belirlenmesini göstermektedir. Şekil 1’e göre model için en uygun gecikme uzunluğu 

ARDL (4, 4, 4, 4)’tür. 

Model için gecikme uzunluğunun belirlenmesinin ardından eş-bütünleşme testi yardımıyla seriler 

arasında uzun dönemli ve kısa dönemli ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Tablo 3, analiz bulgularını 

göstermektedir. 

Tablo 3: Panel ARDL Eş-bütünleşme ve Uzun Dönem Formu 
 

Bağımlı Değişken: (ΔGDP)   

Metod: ARDL    

Gözlem Dönemi: 1994 2014   

Seçilen Model: ARDL(4, 4, 4, 4)  

     
     

Değişken Katsayı Standart Hata t-istatistiği Olasılık 

     
     
 Uzun Dönem Denklemi   

     
     

LE -1,214448 0,119136 -10,19380 0,0000 

REN 0,000226 1,58E-05 14,28886 0,0000 

CO -1,36E-05 3,84E-06 -3,542519 0,0006 

          
 Kısa Dönem Denklemi   

          
COINTEQ01 -2,242067 0,357617 -6,269467 0,0000 

D(DGDP(-1)) 0,809814 0,274559 2,949511 0,0040 

D(DGDP(-2)) 0,395158 0,167444 2,359940 0,0202 

D(DGDP(-3)) 0,166007 0,118492 1,401000 0,1643 

D(LE) -297,0415 226,2460 -1,312914 0,1922 

D(LE(-1)) 718,6339 459,0636 1,565434 0,1206 
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D(LE(-2)) -577,0429 447,5167 -1,289433 0,2002 

D(LE(-3)) 105,0199 216,9042 0,484176 0,6293 

D(REN) 0,001619 0,000994 1,628578 0,1065 

D(REN(-1)) 0,000453 0,001247 0,363284 0,7172 

D(REN(-2)) 0,002647 0,001149 2,303130 0,0233 

D(REN(-3)) 0,001242 0,001204 1,031182 0,3049 

D(CO) 0,000488 0,000392 1,243645 0,2165 

D(CO(-1)) 0,000269 0,000211 1,272426 0,2061 

D(CO(-2)) 0,000506 0,000503 1,005479 0,3171 

D(CO(-3)) 4,72E-05 0,000150 0,314950 0,7534 

C 190,5090 31,21159 6,103789 0,0000 

      

Tablo 3’e göre sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemde anlamlı ve 

güçlü bir ilişki vardır. Uzun dönemde yaşam beklentisi ve karbondioksit emisyon oranı ekonomik 

büyümeyi negatif yönlü etkilerken, Yenilenebilir enerji tüketimi ekonomik büyümeyi pozitif yönlü 

etkilemektedir. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme arasında kısa dönemde bir 

ilişkinin varlığına Tablo 3’te rastlanmamıştır. Bu bağlamda yaşam beklentisinin ekonomik büyüme 

üzerindeki uzun dönemdeki negatif etkisi (Zhang ve Zhang, 2005)’in çalışması ile uyumlu 

çıkmıştır. Zhang ve Zhang (2005)’a göre yaşam beklentisindeki artış uzun dönemde üçüncü dünya 

ülkelerinde ekonomik büyümeyi pozitif etkilerken, gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümeyi negatif 

etkilemektedir. Yükselen piyasa ekonomilerinde yaşam beklentisi ile ekonomik büyüme arasındaki 

uzun dönemli negatif yönlü ilişkinin varlığı bağımlılık oranının artması ile de açıklanabilir. Çalışma 

çağının altındaki ve üstündeki nüfusun toplam nüfusa oranı olarak da bilinen bağımlılık oranının 

artması ekonomik büyümeyi yavaşlatmaktadır. Yaşam beklentisinin artması da yükselen piyasa 

ekonomilerinde çalışma cağının üstündeki nüfusu artıracağından yaşam beklentisi ile ekonomik 

büyüme arasındaki negatif yönlü ilişki dolaylı olarak bu şekilde açıklanabilir. 

SONUÇ 
Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra ülkeler kalkınma çabaları doğrultusunda gelir seviyelerini 

artırmış ve yaşam standartlarını yükseltmişlerdir. Bunun yanında sağlık koşullarında meydana gelen 

iyileşmeye paralel olarak nüfus düzeyinde görülen pozitif gelişmeler beraberinde çevresel kirlilik 

oranını artırmış ve yenilenemeyen kaynak tüketimi hacim kazanmıştır. Bu bağlamda ülkelerin 

ekonomik gelişme süreçlerini daha insani boyuta taşımaları için sürdürülebilir kalkınma kavramı 

üzerinde durulmuştur. Sürdürülebilir kalkınma kavramının içeriği herkes tarafından farklı algılanma 

niteliği taşımakla birlikte, bu kavaram temel olarak üç ana esasa dayanmaktadır. Bunlar; ekonomik, 

sosyal ve çevresel esaslardır. Genel olarak ülkelerin ekonomik gelişme aşamalarında istikrarlı ve 

etkin üretim yapılarını oluştururken çevreye verdiği zararları minimize etmeleri ve yenilenemeyen 

kaynakların kullanımında gelecek nesillerin de hakları olduğu bilinciyle hareket etmeleri gerektiği 

görüşü benimsenmektedir. Bununla birlikte özellikle son 25-30 yıllık zaman diliminde 

sürdürülebilir kalkınma anlayışının benimsenesine yönelik yoğun uğraşılara rağmen çevresel 

zararların ve yenilenemeyen kaynakların kullanımının devam ettiğini söyleyebiliriz. Son yıllarda 

bazı ekonomistler iktisaden gelişmiş ve piyasa ekonomisini etkin kılma çabasındaki ekonomilerde 

çevresel zararların düştüğüne yönelik sonuçlara ulaştıklarını vurgulamışlardır. Buna mukabil bazı 

iktisatçılar ise bu görüşü destekleyen bulgulara rastlamadıklarını ifade etmektedirler. 

Bu çalışmada 1990-2014 döneminde seçilen 13 yükselen piyasa ekonomisi için sürdürülebilir 

kalkınma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Panel ARDL yöntemi ile analiz edilmiştir. 
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Sürdürülebilir kalkınmayı etkileyen sosyal, çevresel ve ekonomik birçok faktörün olduğu 

bilinmektedir. Bu çalışmada sosyal göstergelerden yaşam beklentisi, çevresel göstergelerden 

karbondioksit emisyonu ve yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik göstergelerden ekonomik 

büyüme sürdürülebilir kalkınmanın bileşenleri olarak kullanılmıştır. Literatürde yenilenebilir enerji, 

karbondioksit emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmalara 

rastlanırken, sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutu ihmal edilmektedir. Bu bağlamda diğer 

literatürden farklı olarak bu çalışmada sürdürülebilir kalkınma göstergeleri arasına yaşam beklentisi 

de dâhil edilerek sürdürülebilir kalkınma göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki analiz 

edilmiştir. 

Çalışmanın bulgularına göre sürdürülebilir kalkınmanın göstergeleri ile ekonomik büyüme arasında 

uzun dönemli ilişki bulunmaktadır. Bununla birlikte kısa dönemli veriler sürdürülebilir kalkınmanın 

göstergeleri ile ekonomik büyüme arasında ilişkinin bulunmadığını ifade etmektedir. Sürdürülebilir 

kalkınmanın göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkinin yönü 

incelendiğinde; yaşam beklentisinin ve karbondioksit emisyonunun ekonomik büyüme üzerinde 

negatif yönlü etkisi, yenilenebilir enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönlü etkisi 

olduğu görülmektedir. Yaşam beklentisi ile ekonomik büyüme arasındaki negatif yönlü ilişki Zhang 

ve Zhang (2005)’in araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir. 
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        ÖZET 

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki bağlantı, enerji politikaları için kilit öneme sahiptir. 

Enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri Kırgızistan ve Türkiye üzerinden anlatılmış olup, 

2002-2017 dönemini kapsamaktadır. 

Markov Switching VAR (MS-VAR) yöntemi kullanılarak enerji tüketimindeki değişimlerin ekonomik 

büyüme üzerindeki olası etkileri tahmin edilmiştir.   Ampirik sonuçlar, enerji tüketiminin, ekonomideki 

daralma ve genişleme dönemlerinde ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini yansıtmaktadır. Yerel 

kaynaklı maliyeti düşük hidroelektrik ve rüzgâr ve biyo vb. enerji en önemli etkisi Ekonominin artış 

dönemlerinin ekonomik büyüme üzerinde küçülme dönemlerinden daha olumlu bir etki yarattığını 

görüyoruz. 

Bu çalışmanın sonuçları, Başta Kırgızistan ve Türkiye'deki politika yapıcıları olmak üzere kalkınmakta 

olan tüm ülkeler için önemli politika çıkarımları sunmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Enerji tüketimi, hızlı kalkınma, optimum üretim, Türk-Kırgız ilişkileri,  

GİRİŞ 

Türkiye jeopolitik ve stratejik konumu ve hukuksal güvenceli ekonomisi ile dost ve kardeş 

ülkelere de güvenli bir örnek ve müttefik ülke durumundadır. Halen de ve Soğuk Savaş’tan da miras 

kalan jeostratejik ve ekonomik konumundan bu görülmektedir. Başta Kırgızistan ve enerji ihraç 

eden Kazakistaan ve Azarbaycan olmak üzere SSSR’den bağımsızlık kazanan ülkelerin 

bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye’dir. Bu vesile ile, başarılı bir şekilde bu ülkelerle kurmuş 

olduğu uzun süreli enerji işbirlikleriyle Türkiye-Kırgızistan ekonomileri uzun süreli bir güç ile 

hukuki güvenceye de sahip olmuştur. Çünkü,  küresel enerji piyasasına, enerji kaynaklarını arz eden 

ülkeler ile enerji kaynağı ithalatçısı ülkeler arasında da doğal bir köprü olmak için hukuki güvencesi 

ile de uygun konumda bulunmaktadırlar. Kendilerine uluslararası alanda çok daha geniş bir bölgede 

etkin bir rol kazandıracak olan Türkiye ile Kırgızistan, mevcut ekonomik ve jeostratejik konumunu 

daha verimli bir şekilde hukuksal güvenceler ile kullanmak durumundadır.  

Dost ve kardeş ülkelerle küresel enerji piyasasının merkezlerinden biri olmayı 2011 yılında 

yayınlanan Enerji Stratejisi Belgesi ile Türkiye resmen kendisine bunu hedef haline getirmiştir. Bu 

ülkelerin enerji projelerini başarılı bir şekilde uygulamasının, kendilerine enerji ve bölge 

politikalarında daha aktif bir konum sağlamasından başka katılımcı diğer ülkeler nezdindeki gücünü 

de hukuki güvence ile arttırabileceğini varsaymaktayız. Türkiye ve Kırgızistan’ın 

gerçekleştirilmesinde etkin rol almak istediği uluslararası enerji projelerine katılması kuvvetle 

muhtemel kardeş ülkelerden özellikle Kazakistan ve Azarbaycan  ile kurmuş olduğu enerji 

ilişkilerinin ekonomilerine ve güçlerine etkisi üzerinde durulmaktadır. 

Hızlı ekonomik büyümenin en önemli şartı ekonomiye hukuki güvencedir. Kırgızistan mali 

polis, gümrük ve vergi mevzuatına aykırı davranışların, uyuşmazlıkların mahkeme tarafından 

yargılanması yeni düzenlenmeye çalışıldığından Türkiye’deki ile tam olarak karşılaştırılamayacak 

mailto:feyruzrashed@gmail.com
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durumdadır. Kırgızistan’a oranla Türk mali polis, gümrük ve vergi yargısı sisteminin uyuşmazlık 

çözümünde etkinliği de vardır ve yasalar nedeniyle iyi işlemeyen sistem adil yargıçlarının kişisel 

çabasıyla da işletilmektedir. 

AÇIKLAMA VE DEĞERLENDİRMELER 

Her şeyden önce Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini özetleyelim. Merhum T.Özal ile başlayan 

yakın ilişki hala devam etmektedir. Bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olan Türkiye, bugün de 

Kırgızistan için en önemli bir yere sahiptir. Türkiye, Kırgızistan ile birlikte yeni bağımsızlıklarını 

kazanmış Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin uluslararası sistemde yerlerini bağımsız olarak 

alabilmeleri için güçlü bir lobicik faaliyeti yürütmüştür. Ülkelerin hayati öneme sahip olan 

sorunlarıyla mücadelesinde her zaman güçlü destek vermiş, danışmanlık yapmıştır. Türk-Kırgız 

Manas Üniversitesini kurmuş ve işletmiştir. TİKA firması ile önemli katkılar yapmıştır. Özel ve 

kamusal sektörlerin uyumlu işletilmesiyle pazar ekonomisine hızlı ve güvenli geçişin gereklerini 

yapmıştır. 1999-2000 Batken olayları sırasında Kırgızistan’la işbirliği içerisinde mücadele etmiş, 

askeri-teknik destek sağlamış ve sınır güvenliğinin kuvvetlendirmesi için Kırgızistan’a askeri eğitim 

sağlamıştır. Oş olaylarında Kırgızistan'daki dönemin geçici hükümeti bu olaylara müdahalede 

etkisiz kalınca, olayların durdurulması için dışarıdan müdahale edilmesini istemiştir. En yakındaki 

kardeş ülke Kazakistan bile Kırgızistan’a asker-polis göndermeyi düşünmediklerini açıklamış, 

Rusya Otunbayeva'nın destek çağrısını reddetmiştir. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı A. Gül, asker 

göndermenin uluslararası hukuka uygun olduğunu ve ortak inisiyatifle karşı tarafın davetiyle 

gönderilmesinde sakınca olmadığını, Kırgızistan iç güvenliğini sağlamak için Türk polisinin görev 

alabileceğini açıklamıştır. Haziran 2010 Oş olaylarından hemen sonra 3 Temmuz 2010 tarihinde 

Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ülkeyi ziyaret etmiş, 10 milyon dolarlık hibe vermiş ve 

TİKA aracılığıyla değeri 21 milyon doları bulan destek projeleri gerçekleştirilmiştir. Şubat 2011 

yılında Türkiye, Kırgızistan'ın 51 milyon dolarlık borcunu silmiş, 10 milyon dolar hibe vermiş ve 

Nisan 2011'de A.Atambayev'in Ankara ziyaretinde ise 61 milyon dolarlık yardım yapmıştır. İki ülke 

arasındaki ticaret hacminin de 150 milyondan 1 milyar dolara çıkarılmasına karar verilmiştir, bunlar 

Kırgızistan'ın ekonomik ve ticari hayatı ve kalkınması için önemli gelişmelerdir. Türk hükümeti 

Kırgız silahlı güçlerinin geliştirilmesi için, 1 milyon dolar bütçe ayırmış ve dolaylı yardımlarla da 

Oş şehrinde yeni askeri üssün inşası için 10 milyon dolarlık yardım paketinin ayrılmasına karar 

vermiştir. Türkiye, 1992 yılından bu yana Kırgızistana askeri alanda toplam 8,5 milyon dolardan 

fazla  yardımda bulunmuştur. 

İki ülke yetkilileri arasında Şubat 2011’de yapılan son görüşmede, vizelerin kaldırılması ve 

ekonomik ilişkilere ivme kazandırılması gibi önemli kararlara imza atılırken, yüksek düzeyli 

Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına karar verildi. Bu Konsey, iki ülke ilişkilerinin stratejilerini 

belirleyecek. Bu çalışma çerçevesinde iki ülke hükümet başkanlarının eş başkanlıklarında uzman 

bakanlıklara bağlı komisyonlar kurulacak. Ortak stratejik planlama grupları oluşturulacak ve 

sekreterlik rolünü iki ülkenin dışişleri bakanları yürütecektir
75

. 

Sosyo-ekonomik hayatta yükün çoğunu ağırlıklı olarak üreten ve çalışan kesim çektiğine göre; 

bölgesel ve küresel sorunlarının çözümünde ilmi, iktisadi ve sosyal kararların alınmasında, bunların 

ve sivil ve özel kesimin istekleri de göz önüne alınıp uyulmazsa sosyal denge sarsılmaktadır. Sosyo-

ekonomik üretimde önemli rolü olan sivil ve özel üreten ve çalışan insanların, külfete katlandığı 

kadar nimetin bölüşülmesiyle ilgili kararlarda da etkinliklerinin artması ve bu alanda tam bağımsız 

mali polis, gümrük, vergi ve mali yargısı güvencesi bu sosyal dengenin sağlanabilmesi için artık bir 

                                                 
75 ASKAROV Sabir.  “Türkiye-Kırgızistan İlişkileri”, http://www.turansam.org/makale.php?id=3311, bilgi@globalyorum.com. 
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ön şart olarak kabul edilmek zorundadır. Özellikle küreselleşen yeni dünya ve demokrasiler ile 

liberal sosyal demokrasilerde bu çok önemli bir husus ve metot olarak kabul edilmelidir.
76

  

Türkiye, özellikle bölgesinde uluslararası ilişkiler bağlamında giderek daha belirleyici bir rol 

oynamaktadır. İç istikrarını kuvvetlendiren Türkiye bölgesindeki hiçbir gelişmeye ilgisiz 

kalmayacak olduğunu her vesileyle ortaya koymaktadır. Yüksek büyüme hızıyla ve giderek 

güçlenmiş olan ekonomisi ve uluslar arası ilişkiler içerisinde ağırlığını artırmış politikasıyla Türkiye 

enerji alanındaki durum ve tutumuyla da bölgesinde giderek daha etkin ve öncü bir rol 

oynamaktadır. Türkiye, hemen tüm ülkelerle enerjide var olan işbirliği potansiyellerini 

değerlendiriyor. 

Bunlar arasında en ilginç olanlardan birisiyse kuşkusuz ki Rusya Federasyonu’yla ve diğer 

BDT ile olan enerji ilişkilerindeki derinleşmedir. Kırgızistanın ve Türkiye’nin enerji koridoru rolü 

özel bir öneme sahiptir. Bu rol Orta Asya ülkeleri açısından da çok önemlidir. Çünkü Orta Asya 

ülkeleri üzerindeki Rus kontrolünün zayıflatılmasında Orta Asya’dan diğer dünya pazarlarına Rusya 

coğrafyasından geçmeden alternatif güzergâhlarla hidrokarbon taşıması imkânı sağlayacak boru 

hatlarının inşası hayati bir öneme sahiptir. Artık, bölgenin 1991 öncesi altyapısı zaten değişmiş 

durumdadır. Bilindiği gibi, 1991 (Sovyetler Birliği’nin dağılış yılı) öncesinde Orta Asya’dan 

hidrokarbon (petrol ya da gaz) taşıyan bütün hatlar Rusya yönünde (ihracat da Rusya üzerinden 

olmak üzere) taşıma yapmak üzere tasarlanıp inşa edilmiş hatlardı, ve bu altyapı Rusya’nın enerji 

açısından bölgeyi kontrolünü mümkün kılıyordu. 

Orta Asya’da enerji hattında parlamenter demokrasiye geçen ve idare edilen bir ülke haline gelen 

Kırgızistan, hukuki güvencesiyle ekonomisini düzlüğe çıkmaya aday konumuna geldi. 2000’li 

yıllarla birlikte petrol ve doğal gaz taşıyan, Gürcistan üzerinden Türkiye’ye, İran’a ve Çin’e giden 

boru hatları birbiri ardına tamamen ya da kısmen hizmete girmiş durumda; bir kısmının inşası 

devam ediyor; ayrıca yeni projeler geliştiriliyor, Türkiye ve ABD tarafından destekleniyor. Çin 

yönünde de Türkmenistan-Çin doğal gaz boru hattı projesi gerçekleştirildi. Tasarlanan projeler 

(NABUCCO, ITGI, TAP, vd.) de düşünüldüğünde Orta Asya bölgesi giderek büyüyen 

kapasitelerde ihraç (özellikle hidroelektrik ve doğal gaz) kapasitesine sahip olmaktadır. Tabii ki, 

ihraç edebilme kapasitesinin artmasını mümkün kılan altyapı özellikle doğal gaz potansiyelinin 

aranma ve üretilme planlarını gerçekleştirmeye uygun bir zemin sağlamaktadır. 

Türkiye, bölgeyle ilgili geliştirilen tüm uluslar arası projelerde aktif katılımcı olarak yer 

almakta ve geliştirilebilecek olan yeni projelerde yer almak ve bu projelerin geliştirilebilmesine 

katkı verebilmek için son derece yapıcı bir tutum sergilemektedir. Bugün gelinmiş olan noktada 

önemli bir gelişme Türkmen gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşımayı 

hedefleyen projelerin önünü kesen engellerin bertaraf edilmesi yönündeki bir gelişme olacaktır.
 77

 

 

KIRGIZİSTAN ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

Kırgızistan (KG), elektrik enerjisi, petrol ve gaz, enerji korunumu, lisanslama, yabancı 

yatırımlar ve arazilerin özel mülkiyet hakları gibi ülkenin enerji sektörünün gelişimini hızlandıran 

ve sektörde özelleştirmelere imkan veren temel yasal düzenlemeleri uygulamaya koymaya 1998-

1999 yıllarında başlamıştır. Ekonomisine hukuki güvence ile hızlı büyüme imkanı bulmuştur.  

Ülke’de son olarak, 2012 yılında yeni enerji sektörü stratejisi belirlenmiş ve bu çerçevede 

Enerji Sektörü Reform Hareket Planı’nı açıklamıştır. Söz konusu Plan, sektördeki yasal 

                                                 
76 Uçar B. (1998), Çağ Atlarken, ZYGüven, Ankara,; (1991), S.4. 1983-1991 yılları TC Hükümetlerinin  Çalışma Hayatı-İstihdam ve İşsizlik Politikası 
ve İcraatı (Master Tezi) İst. Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İst.  
77 Hazar Y., Orta Asya’da enerji hattı, https://enerjienstitusu.org/2011/10/11/makale-orta-asyada-enerji-hatti/. 
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düzenlemelerin iyileştirilmesi, enerji firmalarının yönetim ve finansal yapılarının güçlendirilmesi, 

enerji sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin faaliyetlerinin daha şeffaf hale getirilmesi, elektrik 

tüketim fiyat tarifelerinin (halihazırda uygulanan Devlet sübvansiyonlarının kademeli olarak 

azaltılarak) yükseltilmesi, özel sektörün enerji sektörüne yatırımlarının hukuki güvence ile 

artırılması, elektrik üretimi ve ihracatının artırılması ve ülke içi elektrik arzının istikrarlı hale 

getirilmesi gibi hususları kapsamaktadır. Bu bağlamda, ülkede gerçekleştirilmeye çalışan sosyo-

ekonomik ve hukuki reformların, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri’nde geçmiş dönemlerde 

uygulananlar ile önemli benzerlikler taşıdığı görülmektedir. 

Kırgızistan’da elektrik sektörü GSMH’nın % 5’ine, sanayi üretiminin % 16’sına ve kamu 

gelirlerinin % 10’ununa katkı sağlamasından dolayı ekonomi için kritik öneme sahip bir sektördür. 

Ülkenin elektrik üretimi için ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacı % 70 oranında ithal kömür, petrol ve 

doğal gazdan karşılanmaktadır. Oysa hidro elektrik rüzgar ve biyogaz yerel ve milli maliyetsiz 

kaynaktır. Bunların hızlıca devreye sokulması yerel ve milli kaynakları üretime geçirmekten 

ibarettir. En az maliyetlidir. Kişisel çıkarların öcelenmesi ve kamusal yararların ötelenmesi batakta 

kalmanın ve hatta daha da kötüye gitmenin en baş sebebidir. 

Ülke’de üretilen elektriğin % 70’i haneler ve geri kalan % 30’u ise işletmeler tarafından 

kullanılmakta olup, ulusal elektrik talebi yılda % 7-10 arasında artmaktadır. Ancak, elektrik üretimi 

yurtiçi tüketimden fazla olduğu için, Ülke net elektrik ihracatçısı konumundadır. Bu avantajını 

Türkiye de Kırgızistan da değerlendirememiştir. Kırgızistan resmi rakamlarına göre, Ülkenin 

elektrik üretiminin 2020 yılında, 2011 yılına kıyasla, % 44,9 artarak 20,5 milyar kWh seviyesine, 

tüketimin % 15,6 artarak 13,6 milyar kWh seviyesine ulaşması ve ihracatın ise aynı dönemde 

yaklaşık 3,5 kat artarak 6,9 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir.
78

  

 Kırgızistan, sahip olduğu zengin su kaynaklarından dolayı önemli bir hidroelektrik üretim 

potansiyeline sahiptir. Kırgızistan, toplam 142 milyar kWh olarak hesaplanan toplam hidroelektrik 

potansiyeli ile BDT Ülkeleri arasında Rusya ve Tacikistan’ın ardından 3. sırada gelmektedir. 

Ancak, yapılan hesaplamalar, Ülke’nin hidroelektrik potansiyelinin ancak % 7,7’sini 

kullanılabildiğini göstermektedir. Bu çerçevede, Ülke’nin enerji politikaları büyük oranda büyük 

hidroelektrik güç kaynaklarının geliştirilmesine ve elektrik ağının genişletilmesine dayanmaktadır. 

Öte yandan, Kırgızistan’da ayrıca, büyük miktarlarda kömür yatakları bulunmakta olup, sadece 

Kara-Keche’de bulunan kömür madenindeki yatakların, Başkent Bişkek’de bulunan Ülke’nin en 

büyük ısı santrali için her sene yurtdışından ithalat edilen kömürü karşılayabileceği belirtilmektedir. 

Ayrıca, Kırgızistan’ın toplam 566,4 milyon kWh olarak hesaplanan alternatif enerji kaynaklarına 

(Güneş, rüzgar, biyo kütle vb.) sahip olduğu hesaplanmaktadır.  

Kırgızistan enerji sektörünün sorunları ve gelişim ihtiyacına çözüm aranıyor. Kırgızistan’ın 

ulusal strateji ve programlarında enerji sektörüne ilişkin öncelikli alanlar ve hedefler belirlenmiştir. 

Kırgızistan enerji sektöründe aktif projeler bulunmaktadır. Hidroelektrik Santrali Projeleri, Elektrik 

Trafoları ve Elektrik Tedarik Alt Yapısı Projeleri; Termik Santral Projeleri, Doğal Gaz ve Petrol 

Projeleri, Kömür Yatakları, Alternatif Enerji Kaynakları Projeleri bulunmaktadır.  

Kırgız Hükümeti, 2014-2017 yılları arasında, özel sektör tarafından küçük hidroelektrik 

santrallerinin yapımı için 49,3 milyon dolarlık bir yatırım öngördüklerini açıklamıştır. Kırgızistan 

Enerji ve Sanayi Bakanı Osmonbek Artykbaev BDT Elektrik enerjisi Konseyi’nin 24. Dönem 

toplantısında yaptığı konuşmada “Ülke de 178 MW kapasiteye sahip ve 1 milyar KWh üretim 

yapacak yeni küçük hidroelektrik santrallerinin yapılacağını” açıklamıştır.  

                                                 
78 Kaynak: KG Enerji ve Sanayi Bakanlığı. 
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Kırgızistan’ın enerji projelerine en büyük ilgiyi iki komşu ülke; Rusya ve Çin 

göstermektedirler. Bu durumun ana sebepleri olarak, Kırgızistan’ın jeopolitik öneminden dolayı söz 

konusu ülkelerin Kırgızistan’ı politik olarak kendilerine bağlı kılma istekleri, Ülke’nin sahip olduğu 

doğal kaynaklar üzerinden ekonomik fayda sağlama istekleri, kendi ürün ve hizmetlerinin satış 

imkanlarının artırılması hedefi ve Ülke’nin Orta asya Elektrik Sistemi içerisinde sahip olduğu kritik 

önem gösterilmektedir.  

Rusya ve Kırgızistan arasında, Eylül 2012 tarihinde Kırgızistan’daki hidroelektrik enerjisine 

yönelik projelerin geliştirilmesi amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır. Bu kapsamda, Rus kamu 

şirketi olan RusHydro ile Kırgız Elektrik (JSC Electric) şirketleri arasında % 50-50 pay oranı ile bir 

ortaklık kurulmuş, Rusya, RusHydro üzerinden proje maliyetlerinin % 50’sini üstlenmiş ve projenin 

geri kalan % 50 maliyetinin finansmanı için ihtiyaç duyulan garantileri sağlamıştır. Söz konusu bu 

Anlaşma ile, Kırgız tarafı RusHydro firmasına, bedava arazi tahsisatı ile gümrük ve kurumlar 

vergisi dahil olacak şekilde yerel vergilerden muafiyet sağlamayı taahhüt etmiştir.  

Bu işbirliği modeli ile iki Ülke firmaları arasında 1,87 milyar dolar tahmini bedele sahip 

Kambar-Ata-1 Hidroelektrik Santrali ile Üst Narin Bölgesi’nde inşa edilecek ve tahmini toplam 

1,25 milyar dolara mal olacak 4 (Akbulun, Narin-1, 2 ve 3) + 3 (Janykel, Alabuka ve Kokomeren-1) 

hidroelektrik santralinin inşaasına yönelik bir anlaşma imzalanmış ve Bölge’de RusHydro firması 

önderliğinde inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 

Kırgızistan’ın Issık-Gölü Bölgesi’nde bulunan Sary Jaz Nehri üzerinde 3 hidroelektrik 

santralinin inşası konusunda Çin ile yakın temasının devam ettiği bilinmektedir. Çin, 

Kırgızistan’daki termik santral projlerini de finanse etmektedir. Bu kapsamda, Bişkek Merkezi Isı 

ve Güç Santrali’nin modernize ederek kapasitesinin artırılmasına yönelik Çin Eximbank tarafından 

386 milyon dolar tutarında bir kredi imkanı sağlanmıştır. Çin, ayrıca, toplam 1,4 milyar dolara mal 

olması beklenen ve Türkmenistan-Özbekistan-Tajikistan-Kırgızistan-Çin doğal gaz boru hattı 

projesinin Kırgızistan ayağına da mali katkıda bulunması beklenmektedir. Diğer taraftan, Çin Ülke 

deki özellikle elektrik istasyonları, elektrik tedarik ve dağıtım alt yapısı projelerine de yoğun ilgi 

göstermektedir. Çin Exim Bankası’nın finansmanı ile Güney Kırgızistan’da bulunan güç hatlarının 

modernizasyonu projesi ile 500 kW Datka-Kemin güç hattı ve 500 kW Kemin trafosunun inşaatı 

projelerine ilişkin anlaşmalar iki ülke arasında imzalanmıştır. Orta Asya ülkelerinin sınır sorunları 

bölge ülkelerinin ilişkilerinin gelişmesinde en önemli engeli oluşturmaktadır. 2002 yılında 

Kırgızistan-Çin sınır anlaşmazlığının çözümünde, Kırgız anayasasına aykırı bir şekilde Kırgızistan 

%30 toprak kaybıyla anlaşma sağlayabilmiştir
79

. 

Hindistan bile, Kırgızistan’ın yenilenebilir enerji kaynaklarının işletilmesi, hidroelektrik ve 

termik santrallerin inşaası ve doğal gaz kullanan enerji tesislerinin yapımı konusunda işbirliği 

niyetini açıklamıştır. Hindistan’ın bir kamu kurumu olan Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL), 

özellikle, Jety Oguz Nehri ve Issık Göl Bölgesi’nde mikro hidroelektrik santrallerinin yapımı 

konusu ile yakından ilgilendiğini belirtmiştir. 

Ukrayna, enerji sektöründeki reformların uygulanması, elektrik fiyatlandırması, yabancı 

yatırımların elektrik ve kömür sektörlerine çekilmesine yönelik tecrübelerinin paylaşımı, mevcut 

enerji tesislerinin yenilenmesi ve yenilerinin inşaası ile enerji sisteminin ihtiyaçlarına yönelik 

ekipmanların tedariği konularında Ukrayna Ulusal Dış Ekonomik İşbirliği Kurumu 

Vazhmashimpex üzerinden Kırgızistan ile işbirliği olanaklarına ilgisini açıklamıştır. Ukrayna, 

ayrıca, küçük hidroelektrik santralleri için ekipman ve cihazların üretimi konusunda ortak yatırım 

imkanlarının artırılmasını önermiştir. 

                                                 
79 Aleksey Durniç, “Kirgiziya Mejdu «Velikimi»..." http://www.intertrends.rU/twenty-three/014.htm (6.7.2011). 
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İsviçre ile Kırgızistan arasında, At-Bashi hidroelektrik santralinin yenilenmesine yönelik 

toplam 25,5 milyon dolarlık hibe yardımına ilişkin bir anlaşmayı imzalamıştır. İsviçre, ayrıca, Ülke 

genelinde otomatik sayaç okuma sitemlerinin kurulumuna yönelik ilgisini de ilan etmiştir. 

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından, Ülke’nin Kuzey Bölgesi’nde; 

Sokuluk ve Karakuldzha Nehirleri ile Orto-Tokoi ve Tortgul’deki su havzalarında hidroelektrik 

santrallerinin yapımı için uygun dört yer tespit etmiştir. 

Öte yandan, Kırgızistan’da güç iletim hatlarının ve dağıtım altyapısının iyileştirilmesi ile 

elektrik sayaçlarının kurulumu, Ülke’de yüksek teknik ve ticari kayıpların önlenmesi ve gelecekte 

öngörülen üretim kapasitesindeki açık sorunlarının giderilmesi yönünde atılması gereken 

adımlardır.  

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Kalkınma Bankası (ADB), İslam 

Kalkınma Bankası (IDB) ve Dünya Bankası (WB) gibi uluslararası kuruluşların desteklediği 

projelerin ihaleleri serbest rekabet şartlarında gerçekleştirilmektedir.  

Ülkenin en büyük ve önemli Hidroelektrik Santrali olan Toktogul’ün modernizasyonu ve 

iyileştirilmesi çalışmaları yaklaşık 700 milyon dolarlık bir maliyet ile Asya Kalkınma Bankası 

(ADB) ana finansmanı, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın finansal katkısı ve 

Kırgız Devleti’nin ulusal bütçesi kullanılarak yapılması planlanmaktadır. Öte yandan, İslam 

Kalkınma Bankası’nın 10,3 milyon dolarlık kredi desteği ile Bişkek ve Oş şehirlerine elektrik 

tedariğinin geliştirilmesi projesinin yürütülmesi planlanmaktadır. Kırgızistan ve Tacikistan’dan 

Afganistan ve Pakistan’a elektrik ihraç etmeyi hedefleyen CASA-1000 projesi, Türk firmaları 

açısından da potansiyel iş fırsatları taşıyan bir başka konudur.  

Bahsi geçen 4 Ülke, 22 Eylül 2013 tarihinde, Orta Asya ve Güney Asya’daki elektrik enerjisi 

bölgesel piyasasının geliştirmesine ilişkin karşılıklı işbirliğine yönelik bir memorandum 

imzalamışlardır. CASA-1000 projesinin maliyeti 953 milyon doları tutar olarak hesaplanmaktadır. 

Bu tutarın, 196 milyon dolarının Kırgızistan, 251 milyon dolarının Tacikistan, 309 milyon dolarının 

Afganistan ve 197 milyon dolarının Pakistan’ın karşılaması beklenmektedir. Ancak, projede son 

gelinen noktada, ABD ve İngiltere ile Dünya Bankası’nın finansman konusunda daha büyük bir rol 

alacağı beklenmektedir.  

 

TÜRK FİRMALAR AÇISINDAN KIRGIZİSTAN ENERJİ SEKTÖRÜNE GİRİŞ 

ÖNERİLERİ 

Kırgız Hükümeti enerji sektörünün gelişimini, 2013-2017 yılları arasını kapsayan Ulusal 

Kalkınma Stratejisi’nin ana eksenlerinden birisi olarak belirlemiştir. Ülke’de yeni enerji 

yatırımlarının ağırlıkla özel sektör tarafından yapılması ve bu arada Devlete ait tesislerin ise donör 

ülke ve uluslararası kurumların finansal destekleri ile geliştirilmesi planlanmaktadır. Uzmanlar 

tarafından yapılan değerlendirmelerde, Kırgızistan’ın hidroelektrik kaynaklarının potansiyelinin % 

7,7’sini ve alternatif enerji alanında sahip olduğu kaynakların ise sadece % 1’ini kullanılabildiği 

tespit edilmektedir. Bu yerel ve milli kaynakların ve gücün heba edilmesidir. Türkiyenin bunları 

devreye sokacak yatırımları her iki ülkenin maksimum yararınadır. Bu çerçevede, Türk firmalarının 

Kırgızistan enerji pazarında daha aktif rol almaları tavsiye edilmekte ve bu süreçte aşağıdaki 

hususların dikkate alınmasında fayda görülmektedir; 

Özelleştirme yoluyla sektöre giriş imkanı halihazırda kapalıdır. Kırgızistan’da tek bir kamu 

kurumunun tekelinde olan enerji piyasasına yönelik faaliyetler, 2001 yılında 1 üretim, 1 iletim, 4 

elektrik dağıtım (Severelectro, Vostokelectro, Oshlelectro ve Jalalabatelectro) ve 1 bölge ısıtma 

şirketi arasında bölüştürülmüştür.  
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Geçmiş yıllarda, sektörde gerçekleştirilen özelleştirme girişimlerinin başarısız olması ve bu 

durumun akabinde olumsuz sosyal tepkilere yol açması, orta vadede Ülke’de yeni bir özelleştirme 

uygulamasını zorlaştırmaktadır. Bu açıdan, gerek Türk şirketleri açısından, gerekse de diğer yabancı 

yatırımcılar açısından özelleştirme yoluyla sektöre giriş yolu halihazırda kapalı görülmektedir. KG 

ulusal bütçesinden finanse edilen ve ihaleye çıkılacak mal ve hizmet alımlarında Türk firmalarının 

aktif rol alması mümkün görülmektedir
80

. 

Kırgızistan, kamu ihaleleri ve Devlet alımları konusunda bir DTÖ üyesi ülke olarak, 

uluslararası norm ve standardları tanımış durumdadır ve uygulamada enerji alanında açılan ihalelere 

yabancı tedarikçilerin de katılımı konusunda bir engel bulunmamaktadır. Bu açıdan, Ülke ulusal 

bütçesinden finanse edilen ve ihaleye çıkılacak mal ve hizmet alımlarında Türk firmalarının aktif 

rol alması mümkün görülmektedir. Ancak, yapılan incelemede, Kırgız Devleti’nin yaşadığı mali 

problemlerden dolayı büyük enerji projelerinde ana mali üstelenici rolünü almadığı ve genel olarak 

donör ülke ve uluslararası kurumların projelere mali destek sağladığı görülmektedir. Dolayısıyla, 

Ülke’de bugün gündemde olan kamu enerji projelerinin büyük bölümünde donör ülke ve 

uluslararası kurumların proje, norm ve standardları etkili olmaktadır. Ancak, mikro hidroelektrik 

üretimi gibi alanlarda küçük çaplı enerji projelerinin Kırgız Devleti tarafından finanse edilebildiği 

de görülmektedir. Milli ve yerel enerji kaynakları daha az maliyetlidir. Hızla devreye sokulması 

daha kolaydır. Her iki ülke bu alana öncelik vermelidir. 

Bu çerçevede, enerji sektörüne yönelik olarak inşaat malzemeleri, makineleri ve alt 

müteahhitlik hizmetleri ile diğer ilgili mal ve hizmetlerin tedarikçisi olan Türk firmalarına, söz 

konusu projeler kapsamında ortaya çıkabilecek mal ve hizmet alımlarına yönelik olarak alım 

ihalelerini aktif olarak takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Belirli ülkeler tarafından, özellikle 

Eximbank kredi ve hibeleri ile finanse edilen enerji projelerinde, Türk firmalarının ana yüklenici 

olarak rol almaları mümkün görülmemektedir. Belirli ülkeler tarafından, özellikle Eximbank kredi 

ve hibeleri ile finanse edilen enerji projelerinde doğal olarak bu ülkelerin firmaları en büyük payı 

almaktadırlar
81

. 

Son olarak, 3.  ülke finansmanı ile inşa edilecek hidroelektrik santrallerinin inşaat sahasında 

istihdam edeceği personelin ulaşım, konaklama, yemek vb. hizmetlere yönelik satın alma ihtiyacını 

karşılama konusu ile ilgilenen Türk firmalarının projeleri bu açıdan da takip etmeleri de 

önerilmektedir. Türk firmalarının kendi finansman modelleri ve ortaklık yapıları ile KG enerji 

pazarına yatırım yapmaları mümkün görülmektedir. 

Türkiye kredisi ile finanse edilen enerji projelerinde Türk firmaların tercihli ve aktif rol 

almaları mümkün görünmektedir. 28 Haziran 2012 tarihinde Türkiye ve Kırgızistan arasında 100 

milyon dolarlık kredi ve 6 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalanmıştır.  

Söz konusu kredi, 20 yıl süre ve %0,1 oran ile verilmektedir. Anlaşma kapsamında, okul 

inşaatı, yol inşaatı, tarım alet ve makinelerinin alınması, yol inşaat makinelerinin alınması ve asfalt 

beton fabrikasının inşaatı gibi Kırgız Devleti’nin geliştirilmesine ihtiyaç duyduğu ve Türkiye 

tarafından uygun görülen önemli altyapı projelerine finansman sağlanmaktadır. Bu çerçevede, enerji 

sektöründe söz konusu kredi kapsamında, Türkiye’nin toplam 10 milyon dolar tutarındaki 

finansman katkısı ile Ak-Ordo yerleşim Bölgesi’nde, 110 kWh’lik elektrik hattının kurulumu ve 

110 kW’lık bir trafo inşaatı başlamış durumdadır. 

                                                 
80 Aziza Syzdykova; Orta Asya Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme  İlişkisi: Panel Veri Analizi, http://dergipark.gov.tr/download/article-
file/496214 
81 Bu konuda, Türkiye ticaret Müşavirliğince aylık olarak yayımlanan raporlarda gelecek aya ait tüm ihalelerin bilgisi verilmektedir. Ayrıca, 
Kırgızistan'daki kamu alımları ve ihaleleri Resmi Gazete'de yayınlanmaktadır. Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın web sitesinden de  
yararlanılması mümkündür. Konu ile ilgili aktif takip yapılabilecek internet siteleri: Devlet alımları sitesi (http://zakupki.okmot.kg); Devlet Mülkü ve 
Doğrudan Yatırımlar Komitesi (http://spf.gov.kg). 

http://zakupki.okmot.kg/
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Bahse konu kredi kapsamında açılan ihalelere, Türk ve Kırgız firmalar arasında kurulacak 

konsorsiyumların teklif vermeleri ön koşul olarak aranmıştır. Ancak, yukarıda bahsedilen 100 

milyon dolarlık Türk kredisi kapsamında ihaleye çıkacak enerji sektörüne ilişkin yeni bir proje 

öngörülmemektedir. Bu açıdan, Türk firmalarına Türkiye tarafından Kırgızistan’a gelecekte 

verilebilecek ülke kredisi ile olası Türk Eximbank kredilerini aktif olarak takip etmeleri tavsiye 

edilmektedir. 

Mali polis, gümrük ve vergi konusunda yasalara aykırı yapılan davranışları gözetleyen yargı 

organlarını birkaç merciye ayırmak gerekir. Bunlar: 1. merci: yerel mahkeme -ile bağlı, bölgeler 

arası ekonomik -direkt inceleme; 2. merci: şehir ve bölgesel mahkeme; 3. merci eğer istinaf verilirse 

Yüksek Makamlı Mahkeme tarafından da gözetime alınacaktır.  

Aslında çoğu mahkeme davaları, zamanında yapılmayan mali polis, gümrük ve vergi iş ve 

işlemleri ile tahsilat ve ödemesi, kasa makinesinin düzgün kullanılmaması, yerel veya ülke 

vergilerinin gerçek hesabının tahrif edilmesi gibi davranışlar sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu tür 

durumlar karşısında tahsilat gecikme zammı ve ceza kesilmektedir. Yukarıda değindiğimiz 

maddelerin toplamı mahkeme davasına getirmektedir. Bunların hepsi, tahsilat ve verginin 

zamanında bütçeye yatırılmamasının sonucudur. Bazen öyle bir durumlar oluyor ki, şirket veya 

işadamı bilerek mali polis, gümrük ve vergi tahsilatı veya cezası ödemekten kaçtığı veya ödemeyi 

istemediği için suni iflas vb yapma olaylar da uyduruyorlar. İşadamı, Şirket resmi olarak iflas 

gözükmesine rağmen, gerçekte gölgeli muhasebe yürütmeye devam eder. KC’nin Ceza Kanununa 

göre buna benzer durumlar büyük miktar para veya 120 saatten 180 saate kadar ıslah edici kamu 

hizmeti ile cezalandırılacaktır
82

. 

 

SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Yeni dönemde çok hızlı gelişme gösteren Türk-Kırgız ilişkilerinde kültürel-ticari ilişkilerden 

siyasi ve güvenlik alanında olduğu gibi enerjide de acil ve geniş işbirliğine gidilmesi gerekmektedir. 

Türkiye'nin Kırgızistan'ın uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına el uzatması ve bunu en üst 

seviye ilişkilerde yapması gerekirken, Kırgızistan’ın da Türkiye'ye yalnız kaldığı uluslararası siyasi 

meselelerinde aktif bir tavır sergilemesi gerekmektedir. Karşılıklı ve dengeli ortak siyasi gelişmeler 

ulusal meselelerin çözümüne güç katacaktır. 

Türkiye’nin ve Orta Asya ülkelerinin (Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, 

Tacikistan ve Azerbaycan) enerji açısından potansiyelleri, dünyada enerji ilişkileri açısından ve 

önde gelen enerji aktörleri karşısında (hem şimdi ve hem de gelecekte) önem arz etmektedir. 

Teknik boyut ve büyüklükleri yanında siyasi boyutu da ihmal edilmezse bu ilişkiler üzerinden 

bir enerji jeopolitiğinin temelleri de resmedilebilir. Kırgızistan, Türkiye ve Orta Asya ülkeleri 

arasında geliştirilecek her proje bu ülkeler arasında yakınlaşmanın ve karşılıklı bağımlılığın 

artmasına katkı yapacak, ortak kök ve kimliklerin okunmasını kolaylaştıracak, birlikte başka yeni 

adımlar atma imkânını ortaya çıkaracaktır. Onun için, özellikle Türkiye ve bu ülkelerin ortaklığında 

geliştirilen bir ‘enerji projesi’ bir enerji projesinden daha fazla bir şey olmaya başlar. Bundan dolayı 

bu projeler bir ‘dış göz’ün gördüğünden daha önemlidir.  

Bu çerçevede, inşaat malzemesi, makineleri ve alt müteahhitlik hizmetleri tedarik eden Türk 

firmalarının bölgede inşa edilecek enerji santrallerinin ana üstelenici firmaları ile işbirliğine 

giderek, söz konusu projeler kapsamında ortaya çıkabilecek alt müteahhitlik hizmetleri ile mal ve 

                                                 
82 Uçar B. “Hızlı Kalkınmada AB’ye Uyumlu Kırgız-Türk İş-Vergi Hukuku (Sivil-Özel; STK-KOBİ) Girişimciliğinin Hukuku” 2012; Kırgızistan Çüy 
Ünv.Yayını. 
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hizmet satımlarına yönelik olarak aktif işbirliği imkanlarını sürekli araştırmaları tavsiye 

edilmektedir.  

Stratejik İşbirliği Konseyi çerçevesinde iki ülke arasında sıkı güvenlik işbirliğine gidilmelidir. 

Bu gelişme Kırgızistan'ın en önemli sorunlarından biri olan uluslararası terörle mücadelede ve 

sınırlarının korunmasında önemli destek sağlayacaktır. Yapılan anlaşma sonucu Türk ve Kırgız 

güvenlik güçleri arasında danışma ve diyalogun sağlanması Kırgızistan'ın istikrarı için önemli rol 

oynayacaktır. Bunun yanında iki ülke arasında atılması gereken diğer önemli adım ise Kırgızistan'ın 

sınır sorunlarının çözümünde Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üslenmesidir. 

Türk firmaları açısından, Kırgızistan enerji sektörüne yatırım yapılırken dikkat edilmesi 

gereken önemli bir husus;  ülke içi elektrik fiyatların düşük olması nedeniyle yatırımların ihraç 

amaçlı olarak düşünülmesi gerektiğidir. Ayrıca, yatırımın geri dönüş oranı, seçilecek Kırgız 

partnerin profili ve güvenilirliği gibi konular da dikkate alınması gereken diğer hususlardır. Son 

olarak, Türk firmalarının büyük yatırım gerektiren projeler için girişimlerini Dünya Bankası gibi 

mercilerden, yüksek sigorta maliyetlerine rağmen (%1-1,5) sigortalatması önerilen bir diğer 

husustur.  

Bu çerçevede, hidroelektrik santrallerinin kurulumu ve işletimi konusunda tecrübe sahibi Türk 

firmalarının Kırgızistan enerji pazarında daha aktif bir şekilde yer almaları tavsiye edilmektedir. Bu 

çerçevede, konu ile ilgilenen Türk müşavirlik ve müteahhitlik firmalarının, Kırgızistan Ulusal 

Kalkınma Stratejisi’nde önemli bir yere sahip yeni hidroelektrik santrallerinin inşaası konusunda 

başta Üst Narin Bölgesi’nde olmak üzere ivedilikle ön fizibilite çalışmaları yapmaları tavsiye 

edilmektedir. Uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen enerji projelerinde Türk firmaların 

aktif rol almaları mümkün görünmektedir. 

Hukukun üstünlüğü sadece yasalarda değil gerçek olarak hayata geçirilirse, İçişleri, Maliye ve 

Ekonomi Bakanlıkları ile mali polis, gümrük ve vergi kurumları hukuk çizgisine çekilirse ve yasası 

ile yargısına bir son sistem olarak liberal sosyal demokrasi ile yaklaşılırsa daha hızlı sosyo-

ekonomik gelişme ve kalkınma sağlanacaktır. 

TC ve KC ekonomisinde bahsettiklerimizden daha çok yasadışı davranışlar mevcuttur ve tabii 

ki bunları yok etmenin ve mevcut sorunları çözmenin yolu: Maddi ve manevi kalkınma, liberal 

sosyal demokrasinin yerleşmesi ve toplumun ahlak, inanç, adalet ve hak bilincini yükseltme 

amacıyla çalışma yapmaktır. Düşüncelerin, görüşlerin, kuralların, ekonomi ve hukuk psikolojisinin 

toplamı olduğu gibi ahlak inanç, adalet ve hak bilinci de toplumun ana direği ve temelidir. 

Ekonominin, politikanın ve hukukun temeli vicdan, ahlak, inanç, hak-adalet, milli ve manevi 

değerlerdir ve bu değerler aklı başında her insanın ve toplumun var oluş ilkesidir. Bu nedenle, insan 

ve toplum bu kurallara uyarsa, kendine karşı gelen bozguncu ve adaletsiz davranışlara 

uyamayacaktır. Dolayısıyla insanlığa, topluma ve devlete karşı çatışmaya da girmeyecektir. Daha 

hızlı sosyo-ekonomik gelişme ve kalkınma sağlanacaktır. 
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Öz 

Globalleşen dünyada, muhasebe bilgileri sosyal ve ekonomik açıdan giderek daha da önem 

kazanmıştır ve aynı zamanda adli muhasebe uygulamalarına yönelik ihtiyaçlar da her geçen gün daha 

artmaktadır. Adli muhasebe, muhasebe, denetim, hukuk, araştırmacılık gibi disiplinleri içine alarak yargı 

makamlarına intikal etmiş hukuki konuların çözümü ile ilgilenmektedir. ABD, Kanada ve İngiltere gibi 

gelişmiş ülkelerde daha geniş bir şekilde uygulama alanı bulan adli muhasebecilik mesleği; dava desteği, 

hile denetçiliği ve uzman şahitlik gibi hizmetleri içermektedir. Adli muhasebe mesleğini uygulayacak olan 

bireyler ise adli muhasebeci olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, adli muhasebeciler dava desteği, 

hile denetçiliği ve uzman şahitlik faaliyetleriyle yetkin meslek elemanlarıdır. Bu çalışmanın amacı, 

gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de çok yeni bir kavram olan adli muhasebe konusunun kapsam ve 

özelliklerini ortaya koymaktadır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Adli Muhasebe, Adli Muhasebecilik Mesleği, Muhasebe Denetimi. 

 

 

Abstract 

In the globalizing world, accounting information has become increasingly important in terms of 

social and economic points, and also the need for forensic accounting applications is increasing day by day. 

Forensic accounting is interested in solving the legal issues that have been devolved to the courts by 

including many related disciplines such as accounting, auditing, law and research. The forensic accounting 

profession, which finds widespread application fields in developed countries such as USA, Canada and 

England; includes litigation support and fraud auditing, expert witness. Individuals who will apply forensic 

accounting profession are referred to as judicial accountants. In other words, forensic accountants are 

competent professionals with litigation support , fraud auditing and expert witness activities. The purpose of 

this study is to set forth the scope and characteristics of forensic accounting issues which is a very new 

concept in developing countries and in Turkey.   

 

 

Keywords: Forensic Accounting, Forensic Accountancy Profession, Accounting Auditing. 
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1.GİRİŞ 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ortaya çıkmasından bu yana, adli muhasebe farklı 

ülkelerde bilim adamlarının en fazla ilgisini çeken konulardan birisi olmuştur (Renzhoua, 2011: 

2148). Adli muhasebe, en genel ifadeyle muhasebe, denetim, araştırmacılık ve analitik becerilerin 

birleşimini içeren (Oberholzer, 2002:5; Enofe vd., 2015: 170) yeni bir bilim dalıdır. Bu doğrultuda, 

adli muhasebe bir soruşturma kapsamında yasal, finansal ve sosyal sorunların çözümü için hukuk, 

muhasebe ve denetim ile ilgili kavram, ilke ve tekniklerin kullanılmasını (Rezaee ve Burton,1997: 

479) şeklinde tanımlanabilir.     

Tarihsel açıdan olarak bakıldığında, muhasebe ve hukuk arasındaki güçlü bağlara dayalı ilk 

profesyonel muhasebe mesleği 19. yüzyılda İskoçya’da kurulmuştur (Bhasin, 2013: 2; Peshori, 

2015: 28). Adli muhasebe kavramın da 1817 yılında iflasa konu olan ticari mallar ile ilgili bir 

mahkeme kararına dayandığı (Kasum, 2009: 4; Mitric vd., 2012: 42) ifade edilmektedir. Fakat 

bugünkü anlamda adli muhasebe uygulaması ilk defa 1824 yılında İskoçya’nın Glasgow kentinde 

faaliyet gösteren James McClelland isimli bir muhasebecinin tanıtım reklamında görülmüştür. Bu 

reklamda, James McClelland kendisini mahkemelerde ve tahkim işlerinde uzman olarak tanıtmıştır 

(Ramaswamy, 2007: 32; APCPS, 2009: 1; Imoniana vd., 2013; 122). Bu dönemlerde, avukatlar ve 

muhasebeciler arasında karşılıklı ilişki bulunmaktaydı. İki meslek çoğu zaman aynı kuruma bağlı 

çalışmakta ve birçok avukat müvekkillerine muhasebe hizmetleri de sunmaktaydı. Aynı zamanda 

muhasebeciler, sundukları genel hizmetlerinin yanında uzman tanıklık görevini de yerine 

getirmekteydi (Oberholzer 2002: 2).   

1900’lü yılların başlangıcında, ABD’nde Federal Gelir Vergisinin benimsemesi ile birlikte 

vergi kaçakçılığı başlamış (Nunn, 2006: 1) ve özellikle 1929’da Amerikan borsasındaki ani düşüş, 

bir anda denetçilerin ilgisini hile ve dolandırıcılıkların tespitinden kamu finansal raporlamalarına 

doğru çevrilmesine neden olmuştur (Oberholzer 2002: 3). Buna bağlı olarak da adli 

muhasebecilerin ilk olarak çalıştırıldığı kurumlardan birisi olan (Malusare, 2013: 193) Amerikan İç 

Gelirler Servisi (Internal Revenue Service – IRS) vergi suçlarına karşı pek çok adli muhasebe 

tekniği geliştirmiştir (Nunn, 2006: 1). 1930’larda ünlü gangster Al Capone tarafından yapılan vergi 

kaçırma hileleri IRS’de bir muhasebeci olan Emler Irey tarafından gerçekleştirilen adli muhasebe 

uygulamalarıyla tespit edilmiştir (D'ath, 2008: 12; Asogwa, 2014: 63; Peshori, 2015: 28). Adli 

muhasebe uygulamaları ünlü gangster Al Capone’un yakalanması ile birlikte şöhret kazanmış ve 

adli muhasebe mesleğinin hile ve yolsuzluk suçlarının çözümünde var olan boşluğu doldurabileceği 

konusunda yargıların oluşmasını sağlamıştır (Yücel, 2011: 11; Malusare, 2013: 193).   

Adli muhasebe terimini ise ilk olarak 1946 yılında Newyork’da faaliyet gösteren Pogson, 

Peloubet & Co isimli yeminli mali müşavirlik şirketinin ortaklarından biri olan Maurice E. Peloubet 

tarafından Adli Muhasebe: Bugünün Ekonomisindeki Yeri (Forensic Accounting: Its Place in 

Today's Economy) isimli çalışmasında kullanmıştır. Bu çalışmada Maurice E. Peloubet, hem savaş 

sırasında hem de sonrasında kamu muhasebecisi ve endüstriyel muhasebeci olarak gerçekleştirdiği 

adli muhasebe uygulamalarından bahsetmiş (Oberholzer 2002: 3; Mitric vd., 2012: 42 Efiong, 2013: 

39) ve ekonomik işlemler hakkında kanıt bulmak için özel bilgi ve becerilerin kullanılması olarak 

adli muhasebe tanımlamıştır (Bhasin, 2013: 3). Bu çalışma ile adli muhasebenin kapsamı şahitlikten 

araştırmacılığa kadar genişlemiştir (Bozkurt 2000: 56).  

Adli muhasebe, piyasa ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak ve yargı sistemini 

desteklemek amacıyla (Azadzadeh, 2014: 170) 1980’li yılların başlarında itibaren özellikle Kanada 

ve ABD’nde önemli gelişmeler göstermiş ve (D'ath, 2008: 12) muhasebe, denetim ve araştırmacı 
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becerileri içeren yeni bir muhasebe alanı tanımlayan adli muhasebe mesleği ortaya çıkmıştır 

(Olukowade ve Balogun, 2015:17). Adli muhasebe mesleği, mali meselelerin mahkeme tarafından 

öngörülen standartları karşılayacak şekilde çözülmesi amacıyla soruşturma ve analitik becerilerin 

uygulanmasını içeren (Enofe vd., 2015: 170) bir meslek alanı olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle 

de adli muhasebecilerin, muhasebecilik mesleğinden ayrı bir uzmanlaşma ve meslek mensubu olma 

şartlarını taşıması gerekmektedir (Kurt ve Uçma, 2009: 161). Günümüzde adli muhasebe, finans 

sektörünün en zor ve sofistike alanı olmaya devam etmekte ve hukuk sistemin temeli olan adli 

muhasebeciler, kamuoyunda dürüstlük, adalet ve saydamlık ihtiyacının giderek artan oranda artması 

birlikte daha da önem kazanmaktadır (Ramaswamy, 2007: 38). Genel olarak alan yazını incelendiği 

zaman hukuk, denetim, muhasebe, finans, ekonomi, psikoloji, sosyoloji ve kriminoloji gibi birçok 

farklı disiplinin birleşimi (DiGabriele ve Huber, 2015: 105) olan adli muhasebe konusunda 

ülkemizde çok fazla çalışma yapılmadığı görülmüş ve dolayısıyla adli muhasebe uygulamalarına 

yönelik ABD ve ülkemizde yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. 

2. ADLİ MUHASEBE KAVRAMI  

Türkiye’de çok yeni bir kavram olduğu kabul edilen adli muhasebenin temelinin ABD 

uygulamalarına dayandığı (Gülten, 2010: 312) ifade edilmektedir. Adli muhasebe, özellikle 

gelişmekte olan ekonomilerde, büyük ölçüde çağdaşlık ile karakterize edilmektedir (Azadzadeh, 

2014: 170). Bu kavramın orijinal ifadesi Forensic Accounting (Elitaş, 2012: 155) şeklinde ifade 

edilmektedir. Forensic terimi mahkemeye ait olaylar ve adli davalarda bir standart olarak kabul 

edilme anlamına gelmektedir (Eiya ve Otalor, 2013: 19). İngilizcedeki forensic terimi Türkçe’ye 

adli karşılığı ile geçmiş ve dilimizdeki adli muhasebe kavramı (Keleş ve Keleş, 2014: 55-56) ortaya 

çıkmıştır.   

Adli bilim insanoğlunun tabiat kanunlarını hukuk için kullanması olarak tanımlanabilir. 

Adli bilim insanları, adli olaylar ile ilgili kanıtları incelemekte ve açıklamakta, sonuç olarak da elde 

ettikleri bulguları mahkemelerde davaya konu olan sorunlara açıklık getirmek için ortaya 

koymaktadırlar. Burada söz konusu olan bilim ise, ekonomik bilgilerin incelenmesi ve 

yorumlanması anlamında muhasebe bilimidir (Kasum, 2009: 4-5). Dolayısıyla, adli ve muhasebe 

kavramlarının arasında köprü kuran adli muhasebe içerisindeki adli kavramı konunun hukuki 

boyutunu, muhasebe kavramı ise ticari faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ekonomik bilgileri 

vurgulamaktadır (Karacan 2012: 107). Bu nedenle, adli muhasebe yasal inceleme için uygun olan 

ve en üst düzeyde güvence sunan bir muhasebe yönü olarak görülebilir. 

Alan yazınında adli muhasebe kavramı için uluslararası kabul görmüş belirli bir tanım 

kullanılmamakla (Krstić, 2009: 229; Efiong, 2013: 38) birlikte, adli muhasebenin özellikleri 

tanımlanırken, muhasebe ve hukuk disiplinlerinin kesişim noktasında bulunduğu önemle 

belirtilmekte ve bu iki disiplinin birleşiminin altı çizilmektedir (Williams; 2002: 143). Bu 

doğrultuda, Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (Association of Certified Fraud 

Examiners) AICPA’ya göre adli muhasebe; muhasebe ilkelerinin, teorilerinin ve disiplininin hukuki 

ihtilaflardaki olaylara ya da hipotezlere uygulanmasıdır ve muhasebe bilgisi ile ilgili her alanını 

(Dönmez ve Çavuşoğlu, 2015: 48) içeren bir disiplindir.   

Akademik literatürde, adli muhasebe ile ilgili ön plana çıkan bazı tanımlar şöyledir; Bolgna 

ve Linquist (1995) adli muhasebe kavramını, mevcut deliller kapsamında finansal konulardaki 

becerilerin ve araştırmacılık mantığının çözülmemiş sorunlara uygulanmasını (Digabriele, 2008: 

331) şeklinde tanımlamışlardır. Oberholzer (2002: 5) ise adli muhasebenin araştırmacı tekniklerin 

kullanımından, muhasebe ve işletme becerilerinin birleşiminden oluşan ve mahkemede uzman 

tanıklık için kullanılmak üzere kanıt olabilecek bilgi ve savunmaları geliştiren uzmanlık alanı 

olduğunu belirtmiştir. Olugbenga (2013: 448) adli muhasebeyi, mevcut veya potansiyel hukuki 

uyuşmazlıkları çözmek için bir işletmenin geçmiş finansal kayıtlarının ve özel amaçlı hesaplarının 

incelenmesi olarak tanımlamaktadır.  
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Zysman (2004) muhasebe, denetim ve araştırma becerilerinin bütünleşmesini adli muhasebe 

olarak tanımlamıştır (Efiong, 2013: 37). Buna göre adli muhasebe, bir soruşturma yürütürken 

muhasebe, denetim ve araştırma becerilerinin kullanılmasıdır. Bir başka tanımlama ile Renzhou 

(2011: 2148) adli muhasebeyi, hukuksal sorunların çözümünü gerçekleştirebilmek amacı ile 

muhasebe, denetim ve hukuk alanında kendine özgü ilke ve teknikleri kullanan sosyo-mesleki 

faaliyetler olarak tanımlamıştır. Adli muhasebe güçlü bir şekilde yasal, ekonomik, sosyal ve politik 

işlevleri yerine getirmektedir. Bu anlamda adli muhasebe özellikle hukuki amaçlar için kanıt olarak 

kullanılmak üzere bilgi sağlanması ile ilgili bir muhasebe mesleğinin bir uzmanlık alanı olduğunu 

(Bhasin, 2013: 4) söylenebilir.  

Tüm bu tanımlara bakıldığında, adli muhasebe soruşturma, muhasebe ve denetim 

becerilerinin entegrasyonu gerektiren yasal sorunlara açıklık getirmek için denetim yöntemleri, 

teknikleri veya prosedürlerin uygulanması ile ilgili olduğu görülmektedir. Yani, adli muhasebe 

karmaşık finansal sorunlar hakkında genellikle açık, özlü ve somut bir şekilde bilgi toplanması, 

yorumlanması, özetlenmesi ve sunulmasıdır (Ozili, 2015: 64). Bu anlamda, araştırma muhasebesi 

olarak da ifade edilen adli muhasebenin, muhasebe ve finans konularında ortaya çıkan hukuki 

anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların mahkeme tarafından öngörülen standartlara uygun şekilde 

çözülmesi amacıyla muhasebe kavramları ile denetim tekniklerinin (Krstić, 2009: 229; Enofe vd., 

2015: 170) birlikte uygulanmasından oluştuğu kadar kendisine soruşturma yöntemlerini, suç 

bilimini, bilişim teknolojilerini ve iletişim becerilerini de araştırmacı bir yaklaşımla temel alan 

(Çankaya vd., 2014: 72) bir bilim dalı olduğu söylenebilir. Bu yüzden, birçok bilim adamına göre, 

adli muhasebenin temel bileşenleri muhasebe becerileri, denetim teknikleri ve araştırma 

usullerinden (Bhasin, 2007: 1002; Krstić, 2009: 229) oluştuğu ifade edilmektedir.   

3. ADLİ MUHASEBENİN FAALİYET ALANLARI 

Adli muhasebe uygulamaları çeşitli ceza soruşturmaları kullanılabilir ve hem özel hem de 

kamu sektörlerinde muhasebe ve denetim yanı sıra hile ve yolsuzluklarla ilişkilidir (Rezaee vd. 

1992: 25). Bu kapsamda, adli muhasebe uygulamaları, standartlardan önemli sapmaları ortaya 

çıkararak finansal tabloların hazırlanmasında genel kabul görmüş muhasebe ve denetim 

uygulamalarının kullanıldığını doğrulamayı amaçlamaktadır (Dönmez ve Çavuşoğlu, 2015: 55). 

Genel olarak adli muhasebe uygulamaları, ekonomik suçların tespit edilmesinde hukuk, muhasebe, 

denetim ve değerlendirme alanlarının entegrasyonunu gerektirmektedir (Renzhou, 2011: 2148). 

Alan yazınında adli muhasebe faaliyetlerinin uygulama alanları dava desteği (hukuki destek), hile 

denetçiliği (araştırmacı muhasebecilik) ve uzman tanıklık olmak üzere üç başlıkta incelenmiştir 

(Rezaee ve Burton, 1997: 480; Pazarçeviren, 2005: 4; Nunn, 2006: 3; Aktaş ve Kuloğlu, 2008: 110; 

Ulucan Özkul ve Pektekin, 2009: 64; Karacan, 2012: 112; Elitaş, 2012: 158; Eiya ve Otalor, 2013: 

19; Rezaee vd., 2014: 60; Keleş ve Keleş, 2014: 62; Al, 2014: 103; Çankaya vd., 2014: 72; Dönmez 

ve Çavuşoğlu, 2015: 48).   

Adli muhasebeciler, hukuk sisteminde gerekli kanıtları başka uzmanlara sağlamakla 

yükümlüdür (Evaz zadeh ve Ramazani, 2012: 1). Bir başka ifadeyle, adli muhasebeciler yasal bir 

sistem içerisinde rakamların ötesini irdeleyerek işletme gerçekleriyle ilgilenmektedirler. Adli 

muhasebecilerin diğer muhasebe profesyonelleriyle karşılaştırıldığında farklı bilgi ve becerilere 

sahip olmaları gerekir. Bu kapsamda mevcut kayıtları analiz etme, yorumlama, özetleme ve 

karmaşık finansal sorunlarla ilgili konuların sunumu, adli muhasebecilik mesleğin öne çıkan 

özellikleridir. Aynı zamanda adli bir muhasebeci yasal kavram ve prosedürlere de aşina olmak 

zorundadır (Bhasin, 2007: 1002; Domino vd., 2017: 638). Hukuki sistemin önemli bir parçası olan 

adli muhasebeciler adaletin sağlanmasında (a) boşanma davalarında malların net değerlerinin 

belirlenmesine, (b) iflas durumlarında varlık değerlemesine, (c) mali tabloların analiz edilmesine, 

(d) hile denetimi ve mali belgelerin analiz edilmesine yardımcı olmaktadırlar (Pehlivan, 2010: 26). 

Bu doğrultuda, adli muhasebeciler mahkemelerde yargı makamları ya da avukatlara işlerini 
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kolaylaştırıcı dava desteği; ilgili yargı makamlarının ya da avukatın görüşünü şekillendiren uzman 

tanıklık; ve mal sahibi, ortak, yönetici ve üçüncü şahıslardan gelen talepler doğrultusunda ise hile 

denetçiliği olmak üzere üç temel alanda faaliyet göstermektedirler (Bekçioğlu vd., 2013: 6).   

3.1. Dava Desteği 

Hukuki destek olarak da ifade edilen dava desteği (Karacan, 2012: 113), bir medeni hukuk 

veya ceza hukuku yargılamasında (Aktaş ve Kuloğlu, 2008: 111) dava öncesinde ya da dava 

sırasında, ilgili yargı makamlarına ya da avukatlara muhasebe ile ilişkili hukuksal sorunların 

çözümü için sağlanan muhasebe desteği ifade etmektedir (Nunn, 2006: 3; Rezaee vd., 2014: 60; 

Keleş ve Keleş, 2014: 62; Al, 2014: 103).  

Dava desteği, öncelikle ekonomik kayıpla ilgili konuları ele alır (Eiya ve Otalor, 2013: 19). 

Bu kapsamda, her türlü hile ve yolsuzluk davaları, işletme öz varlık değerlemeleri, kişisel zararların 

tespitinde ve hesaplanması, işletmelerdeki birleşme ve bölünme ilgili uyuşmazlıklar, icra ve iflâs 

davaları, sözleşmelerden doğan sorunlar, patent, marka ve haklarla ilgili ortaya çıkan sorunlar, 

sigorta anlaşmazlıkları, boşanacak çiftlerde ortaya çıkan malî anlaşmazlıklar, mesleki ihmal 

nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar, kredi kartına, çeke ve senetlere ilişkin dolandırıcılıkları, 

istihdam yolsuzlukları, arabuluculuk, tahkim ve benzer konularda ortaya çıkan sorunlar 

sayılabilmektedir (Gülten, 2010: 316; Karacan, 2012: 114; Bekçioğlu vd., 2013: 7).    

Genellikle adli muhasebecilik mesleği, araştırmacı teknikler kullanmasını gerektiren bir 

iddiayı desteklemek ya da reddetmek için gerekli, faydalı, ilgili ve güvenilir bilgileri 

değerlendirmesi, finansal verileri toplar, analiz etmesi ve daha sonra araştırma çalışmalarına dayalı 

bir şekilde ilgili taraflara sunulmasını hizmetlerini kapsamaktadır (Nunn, 2006: 3; Elitaş, 2012: 

158). Bir başka ifade ile adli muhasebeciler davacı, savunma ve hatta hâkimin ilgili konunun 

muhasebe yönünü çok az anladığı veya hiç anlayamadığı durumlarda mahkeme için 

çalışabilmektedirler (Aktaş ve Kuloğlu, 2008: 111). Dava desteği kapsamında adli muhasebeciler 

davacı ile çalıştığı zaman muhasebe işlemleri ile ilişkili hile ve yolsuzlukları ispatlamaya yönelik 

faaliyette bulunurken; davalı taraf için çalıştığında ise, tam aksi durum söz konusu olmaktadır 

(Keleş ve Keleş, 2014: 62). 

AICPA muhasebecilerin davalarda sunduğu bu desteği; hiçbir avukatın bir başkasına 

sağlayamayacağı profesyonel destek olarak görmektedir (Pazarçeviren, 2005: 2).  Dava desteği ile 

adli muhasebeci yargı sürecinin bir parçası haline gelmektedir (Çabuk ve Yücel, 2012b: 70). Hatta 

daha da ileri giderek dava desteği kapsamında adli muhasebeciler yeminli tanık olarak finansal 

meseleleri anlamak ve olası eylemlere ilişkin kanıtları profesyonel bir şekilde sunmak için sorular 

hazırlamakta, sorgulamayı yönlendirmektedirler (Al, 2014: 103).  

3.2. Hile Denetçiliği/Araştırmacı Muhasebecilik (İdari Destek) 

Genel olarak, hile özellikle kasıtlı aldatmaya dayanan çok çeşitli yasa dışı faaliyetleri 

içermektedir (Gurbor vd., 2013: 1). Hileli finansal raporlama, finansal tabloların şirketler tarafından 

bilerek ve isteyerek, finansal tablo kullanıcılarını yanıltmak ya da yanlış yönlendirmek amacıyla 

uygun olmayan bir şekilde hazırlanması ve yayınlanması teşebbüsü (Rezaee, 2005: 279) şeklinde 

ifade edilmektedir. Son yıllarda, işletme yöneticileri veya çalışanları tarafından farklı şekillerde ve 

alanlarda yapılan hileler (Ulucan Özkul ve Pektekin, 2009: 66), finansal raporlama alanında 

usulsüzlüklerin araştırılmasını da beraberinde getirmiştir (Krstić, 2009: 298). Adli muhasebenin 

tanımında hile kavramı açıkça belirtilmese de, hile ve usulsüzlükleri araştırmak adli muhasebenin 

temel bileşenidir (DiGabriele, 2009: 111) Bu noktada, adli muhasebenin en önemli görevlerinden 

birisinin de hile denetçiliği (fraud examination) ya da araştırmacı muhasebecilik (investigative 

accounting) hizmetleri olduğu (Bekçioğlu vd., 2013: 8) kabul edilmektedir.    

Hile denetimi ya da araştırmacı muhasebecilik, işletmelerde hile ve yolsuzlukların tespit 

edilmesi ve önlenmesi, işletme faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve dolayısıyla 

verimliliğin artırılmasına yardımcı olabilmek amacıyla muhasebe, denetim ve araştırma 
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becerilerinin birlikte kullanılmasını içermektedir. Bu kapsamda hile denetimi/araştırmacı 

muhasebecilik, önemli hile, yolsuzluk ve suiistimallerin çok daha büyük ekonomik kayıplara neden 

olmadan zamanında tespit edilmesi ve önlenmesi (Çankaya vd., 2014: 72) amacıyla ilgili ve faydalı 

bilgilerin toplanması ve analiz edilmesine yönelik yapılan faaliyetler (Keleş ve Keleş, 2014: 64) ile 

ilgilidir.   

Hile denetimi ya da araştırmacı muhasebecilik, genellikle cezai konuların soruşturmaları ile 

ilişkilidir (Eiya ve Otalor, 2013: 19). Bunlar arasında,  aile hukuku (boşanmalarla ilgili davalar), 

ekonomik zararlar (hukuk davaları), dolandırıcılığı önleme ve tespit (anti-dolandırıcılık politikaları, 

prosedürleri ve uygulamaları), risk değerlendirmesi (iflas riski), varlık değerlemeleri (iflas, birleşme 

ve devralmalar), hileli finansal raporlama (finansal tablo dolandırıcılığı) ve beyaz yakalı suçlar 

(hırsızlık, zimmete geçirme, yasadışı eylemler, rüşvet, para aklama, yolsuzluk) (Rezaee vd., 2014: 

60) ve benzeri cezaî konuları sayılabilir.   

 Özellikle hile ve yolsuzluklara ile ilgili yürütülen soruşturmalarda (Çabuk ve Yücel, 2012a: 

33), adli muhasebe daha çok denetim biliminin alanından faydalanmaktadır. Ancak, hile denetimi 

ya da araştırmacı muhasebecilik kapsamında klasik bir denetçinin kullandığı denetim tekniklerine 

ilaveten (Gülten, 2010: 313), hukuki sorgulama yöntemleri ve standart denetleme teknikleri 

birleştirerek (Çankaya vd., 2014: 72) kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra adli muhasebecinin güçlü 

içgüdülere sahip olması ve zaman zaman hile olasılığını ortaya çıkarmaya yönelik temel 

göstergeleri tanımlayabilmesi gerekmektedir (Tiwari ve Debnath, 2017: 79).  

3.3. Uzman Tanıklık 

Uzman tanıklık, karmaşık davalarda bir uzmanın dava konusu ile ilgili yapmış olduğu 

araştırmalar ve değerlendirmeler neticesinde ulaştığı bulguları ve sonuçları belgeler aracığıyla 

mahkemeye sunarak tanıklık yapması olarak ifade edilebilir (Çabuk ve Yücel, 2012a: 35). Uzman 

tanıklık ile amaçlanan, dava konusu olan iddiaların bir uzman tarafından desteklenerek durumun 

daha güvenilir bir şekilde çözüme kavuşturulmasını (Aktaş ve Kuloğlu, 2008: 112) sağlamaktır. 

Adli muhasebeciler muhasebe alanı içeren davalarda mahkemede uzman tanık olarak  

(Nunn, 2006: 3) mali meseleler hakkında ifade verebilirler ve bulgularına dayanarak uzman görüşü 

bildirebilirler (Sanchez ve Zhang, 2012: 105). Uzman tanıklıkta sözlü ifade esastır (Gülten, 2010: 

317). Adli muhasebeci uzman tanıklık (Expert Witness) hizmeti sayesinde avukat ya da ilgili yargı 

makamlarına, dava konusu olan iddiaların anlaşılması zor teknik yönü ile ilgili bilgi sağlamaktadır 

(Kasum, 2009: 5; Rezaee vd., 2014: 60). Adli muhasebeciliğin bu uygulama alanı, toplumda dava 

konusu olan iddiaların sorunsuz ve güvenilir bir şekilde objektif hukuk kurallarına göre çözüme 

kavuşturulması açısından çok önemli (Bekçioğlu vd., 2013: 8) olduğu kabul edilmektedir.  

Uzman tanıklık kapsamında yargı makamları ya da avukatların, muhasebecilik, idari veya 

işlem dolandırıcılığı, mülk hırsızlığı, fonların kötüye kullanımı, sigorta hileleri, rüşvet alma, hile ve 

yolsuzluk davaları, vergi kaçırma, zimmete para geçirme, uygun olmayan muhasebe işlemleri gibi 

cezai konular ile ilgili olarak (Keleş ve Keleş, 2014: 63; Açık, 2016: 1082) şüpheye düştükleri ya da 

tam olarak algılayamadıkları kısımları danışarak adaletin sağlanması konusunda (Aktaş ve Kuloğlu, 

2008: 112) aldıkları uzman tavsiyeleri, mahkemeye sunulduğunu zaman delil olarak kabul 

edilmektedir (Renzhoua, 2011: 2148).    

Sahtecilik konusunda uzman bir tanığın, mahkemelerin tanıklık edecekleri alanda özel bilgi 

sahibi olmaları gerekmektedir. Uzman tanık güvenilir gerçeklere ve bilimsel verilere dayanmalıdır 

(Sanchez ve Zhang, 2012: 105). Bir adli muhasebeci, mahkemede uzman tanık olarak, 

duygusallıktan uzak bir şekilde, bilimsel metotlara uygun, belgelere dayalı ve yaratıcı fikirler 

oluşturarak, ortaya çıkan muhasebe sorunlara ilişkin kendi fikir ve düşüncelerini içeren ve aynı 

zamanda açık, net ve sade bir dille de yazdığı raporunu, diğer bir ifadeyle tarafsız bir şekilde uzman 

görüşünü ilgili yargı makamlarına sunmaktadır (Karacan, 2012: 115). Bu doğrultuda, özünde adli 

muhasebeci olan uzman tanıkların diğer muhasebe meslek uygulayıcılarından farklı olarak merak, 
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ısrarcılık, yaratıcılık, sezgi ve iletişim becerisi gibi kişilik özelliklerin yanı sıra muhasebe, finans, 

denetim, istatistik, bilgisayar uygulamaları, hukuk, psikoloji, araştırma teknikleri, suç bilimi, 

işletme yönetimi gibi uzmanlık bilgilerine sahip olmaları gerekmektedir (Ulucan ve Pektekin, 2009: 

68; Çankaya vd., 2014: 72).      

4. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ADLİ MUHASEBE 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte muhasebe 

ve denetim mesleği önemli bir değişim süreci içerisine girmiştir (Bezirci ve Karasioğlu, 2011: 573). 

ABD’nde sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan (Pearson ve Singleton, 2008: 546) denetimin güven 

sağlama unsuruna darbe vuran muhasebe ve denetim skandalları, yaşanan bu değişime önemli itici 

güç olmuş durumdadır. Bu değişim süreci içerisinde (Elitaş, 2012: 155) öncelikle ABD’nde 

Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) başkanı Tom Rimerman, Kaliforniya Mali 

Müşavirler Odası bünyesinde Dava Desteği Hizmetleri Komitesini oluşturmuştur (APCPS, 2009: 2). 

Benzer şekilde, ABD’nde yaşanan tasarruf ve borçlanmalarla ilgili skandallar, Hileli Mali 

Tabloların Beyanına İlişkin Ulusal Komisyonu (NCFFR), Treadway Komisyonu olarak da bilinen 

araştırma komitesinin oluşturulmasına neden olmuştur. 1985 yılında, Treadway Komisyonu (Hileli 

Mali Tabloların Beyanına İlişkin Ulusal Komisyonu) himayesinde iç kontrol literatürünün yeniden 

gözden geçirilmesi için beş önemli meslek örgütün sponsorluğunda bir çalışma grubu, Sponsor 

Organizasyonları Komitesi (COSO) oluşturulmuştur (Pearson ve Singleton, 2008: 546). Aynı 

zamanda da yeni Proposed Statement On Auditing Standards (SAS) tarafından, Finansal Bir 

Bildirimin Denetiminde Yolsuzluğun Göz Önüne Alınması isimli bir standart hazırlanmıştır (Rezaee 

ve Burton, 1997: 479).    

1980’li yılların ortalarına gelindiğinde adli muhasebenin kapsamına varlık takibi ve geri 

kazanım, suç soruşturmalarında işbirliği yapmak ve farklı medeni hukuk davalarına muhasebe 

desteği sağlamak gibi birçok farklı alanda sunulan hizmetler dâhil olmuştur (Williams; 2002: 153). 

1986 yılında, AICPA tarafından, dava hizmetlerinin altı alanına (zararlar, antitröst analizler, 

muhasebe, değerleme, genel danışmanlığı ve analizler) değinen Pratik Yardım 7 çıkarılmıştır 

(Ramaswamy, 2007: 32). 1988 yılında, hileler konusunda bir farkındalık oluşturmak ve hilelerin 

işletmelere getirmiş olduğu zararları en aza indirmek amacıyla Joseph T. Wells tarafından hile ve 

yolsuzlukların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürüten ve uzman hile denetçileri yetiştiren 

Sertifikalı Hile Denetçileri Kurulu (ACFE) kurulmuş (Rezaee ve Burton, 1997: 480; Lendez, 2001: 

15) ve böylece adli muhasebe mesleğinin örgütlenmesi sağlanmıştır.     

1991 yılında AICPA Price Waterhouse ortaklarından Peter Frank yönetiminde Adli ve Dava 

Hizmetleri Alt Komitesini kurmuştur (APCPS, 2009: 2). Daha sonra, beyaz yakalı suçları artması, 

emniyet birimlerinin bu suçluları yakalamada yetersiz kalması ve eğitimli adli muhasebeciler için 

ihtiyaç duyulmasının bir sonucu olarak 1992 yılında, Amerikan Hile Denetçileri Koleji (ACFEI) 

kurulmuştur.  Bu sayede eğitim standartları oluşturulmuş ve uygulama alanında önemli bir gelişme 

sağlamıştır (Ramaswamy, 2007: 32; Bhasin, 2013: 2). 1996 yılının Eylül ayında ise Birleşik 

Devletler Saymanlığının Temsilciler Meclisi Ticaret Komitesi Kongre Azınlık Partisi Üyelerine 

sunduğu Muhasebe Mesleği Ana Konuları, İlerlemesi ve Kaygıları (1996) isimli raporda, hile ve 

yolsuzlukların tespiti ve önlenmesine işaret etmiştir (Rezaee ve Burton, 1997: 479). 1997 yılında 

Amerikan Adli Muhasebeciler Kurulu’nun kurulması (ABFA) ile birlikte adli muhasebe 

uygulamalarının yaygınlaşmasına büyük katkılar sağlanmıştır (Çabuk ve Yücel, 2012a: 31). 

2000 yılında Adli Muhasebe, Denetim, Hile ve Vergileme Dergisi (The Journal of Forensic 

Accounting, Auditing, Fraud and Taxation) çıkarılmış (Ramaswamy, 2007: 32) böylece alan 

yazınında da adli muhasebe ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. Ancak, tüm bu girişimler sonraki 

yıllarda meydana gelen ZZZ Best (1986), Phar-Mor (1992), Cendant (1998), Atık Yönetimi (1998), 

Sunbeam (2002), Parmalat (2003) gibi skandalları engelleyememiştir (Pearson ve Singleton, 2008: 

546). Bu dönemde, özellikle Enron ve WorldCom şirketlerinde yaşanan dünya çapında finansal 
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dolandırıcılık skandalları sonrasında (Pearson ve Singleton, 2008: 546) meydana gelen tepkiler 

sonucu ABD’nde denetim mesleğinin kapsamı tekrar gözden geçirilmeye başlanmıştır (Oberholzer 

(2002: 4).   

Yönetim kurulu ve denetim komitesinin gözetim fonksiyonlarında ortaya çıkan eksiklikler, 

açgözlü ve kibirli işletme yönetimleri, üst yönetim tarafından işletme faaliyetlerinin uygun olmayan 

bir şekilde yürütülmesi, yetersiz hukuki düzenlemeler, etkin olmayan denetim fonksiyonları, 

yetersiz ve şeffaf olmayan finansal açıklamalar (Rezaee, 2005: 288) gibi birçok faktörün etkili 

olduğu Enron ve WorldCom skandalları sonrası artan baskılar karşısında 30 Temmuz 2002 

tarihinde yürürlüğe giren Sarbanes – Oxley (SOX) yasası, yeni bir çalışma alanı olan adli muhasebe 

mesleği için önemli bir dönüm noktası olmuştur. SOX yasası ile yapılan düzenlemeler sayesinde 

yeni bir bağımsız denetim sistemi tasarlanarak Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu 

(Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB) isimli bir gözetim ve denetim kurulunun 

oluşturulmuştur. Daha sonra 16 Ekim 2002 tarihinde bağımsız denetim ile ilgili AICPA tarafından 

SAS 99 Finansal Tablo Denetiminde Hile Değerlendirmesinin (Consideration of Fraud in a 

Financial Statement Audit) başlıklı tebliğini yayınlanmıştır (Christensen vd., 2005: 74; Kranacher 

vd., 2008: 506; Pearson ve Singleton, 2008: 546; Albrecht vd., 2008: 6).  

SOX yasası ile kurumsal güven ve hesap verebilirliğin iyileştirilmesi amaçlanmış ve bu 

konu ile ilgili kapsamlı düzenleme yapma görevi Sermaye Piyasası ve Borsa Kurulu’na (SEC) 

verilmiştir. Yine, SEC gözetimi altında oluşturulan  PCAOB’a ile finansal raporlamanın kalitesini 

ve denetim komitesinin etkinliğini artırmak için geniş yetkiler tanımıştır (Rezaee, 2005: 284; Hill 

vd., 2005: 32; Uzay, 2006: 5; Blouch vd., 2014: 83). Benzer şekilde SAS 99 Finansal Tablo 

Denetiminde Hile Değerlendirmesi standardı hileli finansal tabloların denetiminde genel kabul 

görmüş denetim standartlarına uygun olarak denetçilerin yerine getirmesi gereken sorumlulukları ile 

ilgili rehberlik etmek (Albrecht vd., 2008: 6) amacıyla çıkarılmıştır. Halka açık şirketleri 

ilgilendiren bu yükümlülükler, hilenin tespit edilmesi ve hileden kaçınılması açısından iç 

kontrollere işaret etmekte ve ABD’de 1934 yılından beri muhasebe mesleğini etkileyen en önemli 

hukuki düzenlemelerden biri olarak görülmektedir (Uzay, 2006: 4; Kranacher vd, 2008: 506).  

 Adli muhasebe konusunda, 1980'lerden sonra yapılan yasal düzenlemeler ve 2000'li yıllarda 

bu düzenlemelere yenilerinin eklenmesi ile birlikte denetim şirketlerinin vermiş oldukları bazı 

hizmetlerin, adli hizmetler kapsamında olduğu ve dolayısıyla bir adli muhasebeciler tarafından 

yerine getirilmesi gerektiği kabul edilmiştir (Ulucan Özkul ve Pektekin, 2009: 60). Bu yıllarda başta 

ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede denetim çalışmaları yürütülürken adli muhasebe 

uygulamalarından faydalanması gerekliliği ortaya konulmuş ve adli muhasebe konusuna verilen 

önem ve adli muhasebe alanında uzmanlaşan muhasebe meslek mensuplarının sayısı önemli ölçüde 

artmaya başlamıştır. Bu süreçte birçok denetim firması hizmetlerini adli muhasebe uygulamalarını 

kapsayacak şekilde genişleterek, bir muhasebe uzmanlık alanı olarak görülen adli muhasebe 

mesleğin tam anlamıyla uygulanmasına olanak sağlamıştır (Çabuk ve Yücel, 2012a: 31).     

5. TÜRKİYE’DE ADLİ MUHASEBE  

Muhasebe ve denetim birbirleriyle yakın ilişkili iki kavram olarak kabul edilmektedir. 

Çünkü muhasebe sistemi denetim olmaz ve özellikle denetimin gerekliliği muhasebenin 

gerekliliğini beraberinde getirmektedir (Uzay vd., 2009: 127). 1980’li yıllardan itibaren ABD başta 

olmak üzere batı ülkelerinde muhasebe ve denetim alanında ortaya çıkan adli muhasebecilik 

mesleği (Pazarçeviren, 2005: 2) Türkiye'de yasal bir çerçeveye sahip değildir. Bunu yanı sıra adli 

muhasebecilik mesleğinin kapsamında yer alan konulara yönelik ülkemizde (Kurt ve Uçma, 2009: 

166) 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik (SMMM) ve 

Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu (YMM) çerçevesinde muhasebe ve hukuk sistemlerinin kesiştiği 

noktada ilgili konunun bilirkişilik uygulaması ile çözülmesi dikkat çekmektedir (Karacan 2012: 

124).  
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Kanun maddelerine ilaveten, 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci 

Malî Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu (YMM) Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik hükümlerinde bilirkişilik faaliyet alanları vurgulanarak adli muhasebecilik 

mesleğine temel kaynak oluşturulmaktadır (Al, 2014: 102). 3568 Sayılı Kanun çerçevesinde unvana 

sahip muhasebe meslek mensupları, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 

275. Maddesinde yer alan Mahkeme çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde 

bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir hükmüne dayanarak bilirkişi (mevzuat.gov.tr) 

olarak atanabilirler. Bu durum mevcut SMMM ve YMM’lerin ilgili kanunlardan almış oldukları 

yetkiye dayanarak, mali konularda danışmanlık hizmeti, bilirkişilik ve tahkim gibi konularda sınırlı 

bir adli muhasebecilik hizmeti sunabildiklerini göstermektedir (Elitaş, 2012: 160). Ayrıca, adli 

muhasebecilik meslek unvanı olmamasına rağmen üniversitelerdeki muhasebe, finans ve denetim 

alanlarında görev yapan öğretim üyeleri mahkemelerde bilirkişilik ve dava destek danışmanlığı 

yapmaktadır (Kurt ve Uçma, 2009: 167).    

Türkiye’de adalet sisteminin önemli bir parçası olarak kabul edilen bilirkişiler ilgili yargı 

makamları tarafından görevlendirilen muhasebe ve denetim mesleğinde uzman kişilerden 

oluşmaktadır. Fakat ülkemizdeki bilirkişilik uygulaması adli muhasebecilik mesleği ile eş 

tutulabilecek kadar geniş kapsamlı olmadığı (Çankaya vd., 2014: 71-72) görülmektedir. Bu 

kapsamda adli muhasebecilik ile klasik denetçilik mesleği ve personeli arasındaki temel farklılıklar 

(Dava destek danışmanlığı, hile denetçiliği/araştırmacı muhasebecilik ve uzman şahitlik) ve 

Türkiye’de mevcut yasal düzenlemelerin adli muhasebecilik yetkisinin kısmen vermesi (Elitaş, 

2012: 161) dikkate alınarak, 01.10.2011 yürürlük tarihli ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu (HMK) ile Bilirkişilik ve Uzman Görüşü kavramları birbirinden ayrılmış ve 293. Maddesi 

ile de uzman görüşü kısmı düzenlenmiştir. Ayrıca 6102 Sayılı YTTK ile özel denetçi tanımı 

yapılarak; şirketlerde yapılabilecek hile ve yolsuzlukların tespit edilmesi ve yargı makamları 

tarafından özel denetçilerin atanması faaliyetleriyle dava desteği ve uzman tanıklık görevlerinin 

ülkemizde önü açılmış ve böylece adli muhasebecilik mesleğinin gelişimine katkıda bulunulmuştur 

(Çabuk ve Yücel, 2012b: 73; Al, 2014: 102).  

Ülkemizde adli muhasebecilikle ilgili en somut çabalar ise İstanbul Serbest Muhasebeci ve 

Mali Müşavirler Odası’na (İSMMMO) bağlı İSMMMO Akademi tarafından (Akın ve Onat, 2015: 

40) 2009 yılından itibaren meslek mensuplarına yönelik sertifika programları (Bağımsız Adli 

Muhasebe Uzmanlığı Eğitimi) düzenlemesi (Al, 2014: 102) ile başlamıştır. Bu sayede pek çok adli 

muhasebe şirketinin önü açılmış ve dolayısıyla hile denetimi ve adli muhasebecilik üzerine pek çok 

bağımsız firma kurulmaya başlamıştır. Bunlardan ilki Uluslararası Hile Denetimi ve Danışmanlık 

Hizmetleri AŞ (Fraud Research Corporation – FRC) olduğu söylenebilir. FRC hile ve yolsuzlukların 

tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik kurumsal bir çözüm sunmak amacıyla 2011 yılında 

kurulmuştur (Çabuk ve Yücel, 2012a: 37).    

6. SONUÇ 

Günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak finansal piyasaların ve 

şirketlerin uluslararası faaliyetlerde bulunmaları sonucu dürüstlük, adalet ve saydamlığa yönelik 

dünyayı kuşatan endişelerin ülkemizde de kendini hissettirmeye başladığı görülmektedir. Şirketlerin 

ticari işlemlerin karmaşıklığı ve hatta ekonomik boyutlarının katlanarak artması sonucu adli 

muhasebe uygulamaları daha da fazla önem kazanmıştır. Adli muhasebenin, ortaya çıkan hile ve 

yolsuzluklarla ilgili davalara cevap olarak evrimleştiği anlaşılmaktadır. Özellikle 1980’li yıllardan 

başlarında itibaren yaşanan büyük şirketlerde yaşanan finansal skandallar (Enron, Worldcom, 

Adelphia ve Xerox vb.), kamuoyunun, iş dünyasının, muhasebe akademisinin ve muhasebecilerin 

potansiyel hile ve yolsuzluklara ve diğer ekonomik anlaşmazlıklara karşı dikkatli olmaları 

gerektiğini ortaya koymuş ve bu tür meselelerin önlenmesi, soruşturulması ve çözümlenmesinde 
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önemli faydalar sağlayabilen adli muhasebe mesleğinin farkındalığını artırmıştır (Brooks ve 

Labelle, 2006: 287).  

Adli muhasebe, sadece yeni bir muhasebe alanı değil, aynı zamanda hızlı bir şekilde 

büyüyen meslek alanlarından biridir. Geleneksel muhasebe bakış açısından çok daha farklı bir 

uygulama alanı olarak kabul edilen adli muhasebe, ekonomik suçlarla mücadelede etkili bir araç 

olarak görülmektedir. Özellikle beyaz yakalı suçlardaki artış ve kanun uygulayıcıların kurumların 

hile ve usulsüzlük suçlarının ortaya çıkarılmasında karşılaştıkları zorluklar da adli muhasebecilik 

mesleğin büyümesine katkıda bulunmuştur.  

Adli muhasebecinin yargı mercilerine yardım etmek için tarafsız ve güvenilir kanıt sunması 

beklenir. Adli muhasebeciler daha şüpheci bir yaklaşımla şirketlerin finansal kayıtlarını incelerler. 

Adli muhasebeciler, hile ve yolsuzlukları tanımlamak, yorumlamak ve önlemek için hukuk, 

muhasebe, finans, denetim bilgilerine ve araştırma becerilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan adli 

muhasebecilik mesleğinin muhasebe ve hukukun kesişim noktasında olduğu kabul edilmektedir. Bu 

nedenle adli muhasebecilerin muhasebe, finans ve denetim bilgisinin yanı sıra iyi bir hukuk bilgisi 

de sahip olmaları gerekmekte ve dolayısıyla sadece muhasebe konusunda uzmanlaşmış kişilerle adli 

muhasebecilik mesleğin yürütülemeyeceği görülmektedir. 

ABD, Kanada ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde geniş bir şekilde uygulama alanı bulan 

adli muhasebe ülkemizde tam anlamıyla sağlam bir yasal zemine oturtulamamıştır. Bu yüzden 

ülkemizde adli muhasebe uygulamalarına yönelik gerekli yasal düzenlemeler ve değişiklikler 

yapılması gerekmektedir. Dahası adli muhasebecilik mesleğinin tanımlanması açısından adli 

muhasebe eğitimi de ayrı bir disiplin olarak geliştirilmelidir. Adli muhasebe eğitiminin ayrı bir 

disiplin olarak geliştirilmesi, adli muhasebe mesleğinin doğru bir şekilde düzenlenmesinde yardımcı 

olabilir. 

Ülkemizde adli muhasebe konusunda mevcut ve gelecekteki ihtiyaca cevap verecek 

düzenlemelerin yapılabilmesi için üniversitelere ve özellikle de meslek odalarına büyük görevler 

düşmektedir. Bu noktada üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerindeki hem lisans hem 

de lisansüstü programlarında ekonomik kayıplara yol açan hile ve yolsuzlukların tespit edilmesi ve 

önlenmesinde önemli bir araç olarak kabul edilen adli muhasebe uygulamalarına yönelik dersler 

verebilirler. Bu kapsamda İİBF adli muhasebe uzmanları için gerekli temelleri sağlayan bilgi 

birikimine ve çeşitli becerilere hitap eden adli ve diğer muhasebe derslerini dikkatlice hazırlayarak 

öğrenciler için etkili bir öğrenim ortamı sağlayabilir. Benzer şekilde dünyadaki uygulamalardan 

yola çıkarak üniversiteler ve meslek odalarının iş birliği halinde muhasebe meslek mensuplarına 

yönelik adli muhasebecilik mesleği ile ilgili eğitim çalışmaları yapabilirler. Bu sayede adli 

muhasebecilik mesleğinin uygulamada yaygınlaşması hız kazanacaktır. 

Sonuç olarak Türkiye’de adli muhasebe konusu bilimsel anlamda değerlendirildiğinde daha 

başlangıç noktasında olduğu kabul edilmektedir. Adli muhasebe uygulamalarına yönelik tüm 

eksiklikler dikkate alındığı zaman mesleğin ülkemizde tam anlamıyla uygulanabilmesi için daha 

kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği söylenebilir. Adli muhasebecilik mesleği yönelik yasal 

düzenlemeler hızlı bir şekilde yapılması ve mesleği uygulayacak kişilerin eğitimleri için geliştirilen 

eğitim programlarının yaygınlaştırılması adli muhasebe uygulamalarının ülkemizde de etkin bir 

şekilde kullanılması açısından büyük önem arz etmektedir.  
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İZİNE ETKİSİ: DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM 

KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR 
*** 

PERSISTENCE OF POLICY SHOCKS TO ECOLOGICAL FOOTPRINT IN 

TURKEY: EVIDENCE FROM LINEAR AND NONLINEAR UNIT ROOT 

TESTS 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, 1961-2014 yıllarını kapsayan dönem için Türkiye’nin ekolojik ayak izi ve 

bileşenlerinin (karbon ayak izi, tarım ayak izi, orman ayak izi, otlak ayak izi, yapılaşmış alan ayak izi ve 

balıkçılık sahası ayak izi) durağanlığını incelemektir. Ekolojik ayak izinin bir toplam çevresel gösterge 

olarak artan önemi, karbondioksitin çevresel bozulmayı açıklamaktaki yetersizliği ve ekolojik ayak izinin 

durağanlığını inceleyen çalışmaların eksikliğinden dolayı bu konu seçilmiştir. Bir değişkenin skotastik 

davranışını analiz etmek, geçmişteki davranışlarına dayanarak gelecekteki davranışları hakkında bilgi verir. 

Yani, bir değişkenin durağanlık özellikleri, şokların o değişken üzerinde geçici veya kalıcı etkileri olup 

olmadığı hakkında bilgi verir. Bundan dolayı, bir değişkenin durağanlık analizinin yapılması karar vericiler 

tarafından uygun politikaların oluşturulmasında önemli etkilere sahiptir. Öncelikle çalışmada serilerin 

doğrusal olup olmadıkları analiz edilmiştir. Çıkan sonuca göre doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök 

testleri kullanılarak serilerin durağanlığı test edilmiştir. Analiz sonuçları, ekolojik aya izi, karbon ayak izi ve 

balıkçılık sahası ayak izi serilerinin doğrusal olmayan ve durağan olmayan özelliklere sahip olduğunu 

göstermektedir. Bu sonuç Türkiye’de temiz enerji, uygun arazi kullanımı ve balıkçılık sahası için 

uygulanacak uygun çevresel politikaların uzun vadeli ve kalıcı etkilerinin olacağını ima etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Ayak İzi, Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi, Türkiye. 

Jel Kodları: C33, Q53, Q56. 

 

Abstract 

The aim of this study is to analyze the stationarity of Turkey’s ecological footprint and its components 

(carbon footprint, cropland footprint, grazing land footprint, forest products footprint, built-up land 

footprint, and fishing grounds footprint) for the period covering the years 1961-2014. This issue has been 

chosen because of the increasing importance of ecological footprint as a total environmental indicator, the 

inability of CO2 to explain environmental degradation, and the lack of studies examining the stationarity of 

ecological footprints and its components. Analyzing the stochastic behavior of a variable gives information 

about its future behavior based on its behavior in the past. In other words, the stationarity properties of a 

variable give information about whether shocks have temporary or permanent effects on that variable. 

Therefore, the analysis of the stationarity of a variable helps to the formation of appropriate policies by 

decision makers. First, it was analyzed whether or not the series were linear in the study. According to the 
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result of the linearity test, the stationarity of the series was tested by using linear and nonlinear unit root 

tests. The results indicate that the ecological footprint, carbon footprint and fishing grounds footprint series 

have non-linear and non-stationary properties. This result implies that appropriate environmental policies in 

clean energy, land use and fishing grounds will have long-term and permanent effects in Turkey. 

Keywords: Ecological Footprint, Nonlinear Unit Root Test, Turkey. 

Jel Codes: C33, Q53, Q56. 

 

1. Giriş  

Günümüzün en önemli çevresel sorunlarından olan ozon tabakasının incelmesi ve küresel 

ısınma, iklim değişikliği ve nüfusun yaşam standartlarından kaynaklanmaktadır. Çevresel sorunlar 

son dönemde gelişmiş olsun az gelişmiş olsun tüm dünya ülkelerini ciddi şekilde tehdit etmeye 

başlamıştır. Bu durum, iktisatçılar tarafından geniş bir araştırma alanına yol açmıştır. Çevresel 

iktisatçılar, yıllar boyunca, çevrenin itici güçlerini ekonomik büyüme ile çevresel bozulma arasında 

ters-U şeklinde bir ilişki olduğunu iddia eden Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezi çerçevesinde 

açıklamaya çalışmışlardır. Bu bağlamda CH4, N2O, and SF6 gibi bazı kirleticiler literatürde 

kullanılmasına rağmen, sera gazı emisyonu içindeki payı ve verilerin ulaşılabilirliği açısından CO2 

emisyonu çevresel bozulmanın en yaygın ölçüsü olarak öne çıkmaktadır. Ancak, sadece hava 

kirliliğini ifade eden CO2 emisyonu, toprak, ormancılık, madencilik ve su stokları gibi bazı 

stokların kirlenmesini dikkate almadığı için çevresel bozulmayı açıklamakta yetersiz kalmaktadır 

(Solarin ve Bello, 2018:35). Dolayısıyla, yukarıdaki kanıt, kısmi çevresel bozulma göstergelerinin 

yetersizliğini göstermekte ve bir toplu göstergenin benimsenmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. 

Çevresel bozulmanın bir toplam göstergesi ekolojik ayak izidir. Ekolojik ayak izi, mevcut 

olan doğa miktarını ve tüketilen miktarı ölçen bir metriktir. 1990 yılında British Columbia 

Üniversitesi'nde William Rees ve Mathis Wackernagel tarafından tasarlanan ve daha sonra Rees 

(1992), Wackernagel (1994) ve Rees ve Wackernagel (1996) tarafından geliştirilen ekolojik ayak 

izi, çevre üzerindeki antropojenik basıncın kapsamlı bir göstergesidir. Ekolojik ayak izi, temel 

olarak insan tüketiminin neden olduğu çevresel bozulmayı biyosferin rejeneratif kapasitesiyle 

karşılaştırır. Bu, bir nüfusun kaynak talebini ve atık emilim gereksinimlerini sürdürmek için gerekli 

olan doğal sermaye miktarını tahmin ederek belirlenir (Rees ve Wackernagel, 2004:151). Ekolojik 

ayak izi, tarım arazisi, otlak alanı, balıkçılık alanı, karbon talebi için alan, yapılaşma alanı ve orman 

talebi alanları olmak üzere üretkenlik gösteren altı farklı yüzey alanı bileşeninin toplamı ile izlenir. 

Ülkelerin çoğunda, karbon talebi için alan ekolojik ayak izinin baskın bileşenidir. Ekolojik ayak izi, 

ülkelerin, yerel liderlerin ve bireylerin refahı anlama ve iyileştirme, kamu proje yatırımlarından en 

iyi şekilde yararlanmaları ve dünya üzerindeki etkilerini anlamalarına yardımcı olduğu için çevre 

için önemli bir gösterge niteliğindedir (National Footprint Accounts, 2016:12). Bu nedenle, ekolojik 

ayak izinin stokastik davranışlarını anlamak, özellikle politika uygulaması açısından önemlidir. 

Bu çalışma Türkiye’nin ekolojik ayak izi ve bileşenlerinin durağanlık özelliklerini incelemeyi 

amaçlamaktadır. Bir değişkenin durağanlık özellikleri veya stokastik davranışlarının bilinmesi 

çeşitli nedenlerden dolayı çok önemlidir. Bir seri birim kök sürecini takip ederse, bu serinin şokları 

kalıcı etkilere sahip olacaktır; tersine bir seri durağan ise, şokların geçici etkileri olacaktır (Lee ve 

Chang, 2008:1468). Durağanlık konusu ayrıca, bir değişkenin geçmişteki davranışlarına dayanarak 

gelecekteki davranışları hakkında bilgi verir ve politika yapıcıların geleceğe yönelik uygun 

politikaları formüle edebilmelerine olanak tanır (Mishra vd., 2009:2319). Bu nedenlerden dolayı, bu 

çalışma Türkiye’de çevresel düzenlemeler yapılırken politikacılara önemli katkılar sağlaması 

düşünülmektedir.  

Çalışmanın takip eden kısımları şu şekildedir; ikinci bölümde çevresel bozulma göstegelerinin 

durağanlığını test eden çalışmalara ve bu çalışmalarda elde edilen bulgulara yer verilmiş daha sonra 

çalışmada kullanılan veriler ve faydalanılan yöntemler hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü 
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bölümde analizler sonucunda elde edilen ampirik bulgulara yer verilirken, son olarak ulaşılan 

sonuçlar dahilinde çeşitli politik önerilerde bulunulmuştur.   

 

2. Literatür Taraması 

Çevresel göstergelerin dinamik davranışlarının modellenmesi, hızla ilgi çekici araştırma 

alanlarından biri haline gelmektedir. Birçok çalışmada CO2 emisyonunun zaman serisi 

özelliklerine, özellikle de CO2 emisyonunun yakınsamasına odaklanılmıştır. Çevresel göstergelerin 

yakınsamasından farklı olarak, çevresel göstergelerin durağanlığının incelenmesi konusu literatürde 

oldukça sınırlıdır.  

Çevresel göstergelerin durağanlığını inceleyen çalışmaların çoğu da karbondioksit 

emisyonunun durağanlığını incelemektedir. Strazicich ve List (2003) çalışmasında CO2 

emisyonunun durağanlığını 21 sanayi ülkesi için 1960-1997 yılları için analiz etmiş ve serinin 

durağan olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aldy (2006) 23 OECD ülkesi için 1960-2000 yılları arasında 

CO2 emisyonunun durağanlığını incelediği çalışmasında, serinin durağan olduğunu gözlemlemiştir. 

McKitrick ve Strazicich (2005), 121 ülkede 1950–2000 dönemi için CO2 emisyonlarındaki birim 

kök özelliklerini incelemiştir. Ülkelerin çoğunda durağanlığın olmadığı görülmektedir. Christidou 

vd. (2013) CO2 emisyonlarının durağanlığını 36 ülke için 1870–2006 dönemi için araştırmıştır. 

Kapetanios vd. (2003) doğrusal olmayan birim kök testi sonuçları serinin 33 ülkede durağan 

olduğunu göstermiştir. Tiwari vd. (2016) çalışmasında karbondioksit emisyonunun durağanlığı 35 

Sahraaltı Afrika ülkesi için 1960-2009 yıllarını kapsayan dönem için panel birim kök testi 

kullanarak test edilmiştir. Serinin bu ülkelerin 15 tanesinde durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Chen vd. (2016) çalışmasında, Robinson (1994) yöntemini kullanarak hava kirliliğinin 

durağanlığını 4 önemli Çin eyaleti için 28 Eylül 2013-12 Aralık 2015 dönemi için incelenmiştir. 

Bulgular,  

CO2 emisyonlarının ötesinde, diğer çevresel serilerin durağanlığı da literatürde ele alınmıştır. 

Sidneva ve Zivot (2014) 1940-1998 döneminde ABD’de NOx ve VOC emisyonlarının 

durağanlığını Carrion-i-Silvestre vd. (2009) yöntemini kullanarak inceledi ve sonuçlar NOX'in 

durağan olmadığını, VOC serisinin durağanlığının ise kırılma sayısına bağlı olarak değiştiğini 

göstermektedir. Gil-Alana ve Solarin (2017) çalışmasında 1940-2014 dönemi için ABD'deki NOx 

ve VOC emisyonlarının durağanlığı Gil-Alana (2008) yaklaşımı kullanılarak araştırılmıştır. 

Sonuçlar tüm serilerin durağan olmadığını göstermektedir. Ulucak ve Lin (2017) çalışmasında 

ABD’nin ekolojik ayak izi ve onun 6 bileşeninin durağanlığını 1961-2013 yıllarını kapsayan dönem 

için test etmiştir. Fourier birim kök testi sonuçlarına göre, ekolojik ayak izi ve onun bileşenlerinden 

tarım arazisi ayak izi hariç hepsinin durağan değildir. Solarin ve Bello (2018) 128 ülke için 1961-

2013 yıllarını kapsayan dönem için ekolojik ayak izinin durağanlığını doğrusal ve doğrusal olmayan 

birim kök testleri kullanarak incelemiştir. Analiz sonuçları, 128 ülkenin 96 tanesinde serilerin 

durağan olmadığını göstermiştir. 

 

3. Veri ve Yöntem 

Türkiye için 1961-2014 yılları arasını kapsayan dönem için kişi başı ekolojik ayak izi verileri 

(kişi başına küresel hektar) Global Footprint Network (2018) veri tabanından yıllık olarak elde 

edilmiştir. Toplam ekolojik ayak izi altı alt bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; karbon ayak izi, tarım 

ayak izi, orman ayak izi, otlak ayak izi, yapılaşmış alan ayak izi ve balıkçılık sahası ayak izidir. 

Çalışmada bu alt bileşenlerde analiz edilmektedir. Durağanlık testi uygulamadan önce, değişen 

varyans sorununu azaltmak için tüm serilerin doğal logaritmaları alınmıştır. Maksimum gecikme 

uzunluğu Schwert (1989) önerisine göre belirlenmiştir. Uygun gecikme uzunluğu ise Campbell ve 

Perron (1991)'da belirtilenle yöntemle seçilmiştir. 

Çalışmada, durağanlık testinden önce Harvey vd. (2008) doğrusallık testi kullanılmıştır. 

Başka doğrusallık testleri olmasına rağmen, diğer doğrusallık testlerinden daha güçlü bir test olduğu 
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için Harvey vd. (2008) doğrusallık testi seçilmiştir. Mesela, Teräsvirta (1994) ve Luukkonen vd. 

(1988) doğrusallık testleri incelenen serinin durağan olduğu varsaymaktadır.  Eğer incelenen seriler 

düzeyde durağan değilse analiz sonucunda elde edilen sonuçların hatalı olmasına sebep olmaktadır. 

Harvey vd. (2008) doğrusallık testinde böyle bir varsayımı göz önünde bulundurmaya gerek yoktur. 

Ayrıca, diğer doğrusallık testlerine göre daha iyi sonlu örneklem, boyut ve güç özelliklerine 

sahiptir. Çalışmada, doğrusallık testi sonucuna göre KSS (2003) doğrusal olmayan birim kök testi 

ve iki kırılmalı LM birim kök testi kullanılmıştır. 

 

3.1. Kapetanios, Snell, Shin (KSS) Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi 

Kapetanios, Snell, Shin (KSS) 2003 yılında geliştirdiği testte, doğrusal olmayan zaman 

serilerinde durağanlığın araştırılmasında, üstel düzgün geçişli oto-regresif modele (ESTAR) 

dayanan bir test ileri sürmüştür.  KSS (2003) testi, doğrusal zaman serisi tekniğine dayanan birim 

kök testlerinin durağanlığı reddetmeleri halinde,  serinin durağanlığını ortaya koyması bakımından 

önemlidir.    serisi veri iken ESTAR süreci aşağıdaki gibidir. 

         [            
  ]                                                   (1) 

Burada   , ilgilenilen değişkenin veri üretim sürecine göre; ham veri, ortalamadan çıkarılmış 

veri ya da trendden arındırılmış veri olabilir.   , normal dağılıma sahip, sıfır ortalamalı ve sabit 

varyanslı hata terimidir.    , ESTAR modelinin geçiş parametresi olarak bilinir. Bu testin yokluk 

hipotezi;        ve alternatif hipotezi;        biçimindedir.   parametresini belirlemek 

mümkün olmadığı için, yokluk hipotezini dolaysız bir şekilde test etmek kullanışlı değildir. Bundan 

dolayı KSS, Taylor serisi yaklaşımına dayanarak (1) denklemini yeniden tanımlamışlardır. elde 

edilen denklem aşağıdaki gibidir: 

         
                                                                    (2) 

veya düzeltme terimi de eklenerek: 

         
  ∑      

 
                                                                        (3) 

Biçiminde elde edilebilir. Bu test sürecinde, uygun veri üretim süreci kullanıldıktan sonra (3) 

denklemi tahmin edilir. Ardından (3) denklemi için hipotez testleri uygulanır. Test edilecek 

hipotezler;        ve       'dır. Hipotez testleri uygulandıktan sonra ilgilenilen parametre 

için t-isatistik değeri, KSS tarafından sunulan kritik tablo değeri ile karşılaştırılır. Yokluk 

hipotezinin reddedilmesi halinde serinin yumuşak yapısal kırılmalar ile durağan olduğuna karar 

verilir.  

 

3.2. Lee ve Strazicich (2003) Birim Kök Testi 

Bu çalışmada serilerin yapısal kırılmalı birim köke sahip olup olmadığını test etmek için, Lee 

ve Strazicich (2003) tarafından geliştirilen LM birim kök testi kullanılacaktır. Bu testte yapısal 

kırılmalar içsel olarak belirlenmektedir. LM birim kök testlerinde alternatif hipotezin yapısal 

kırılmalı durağan olmaması gerektiği ortaya konulmuştur. Diğer bir ifadeyle, LM birim kök 

testlerinde Zivot ve Andrews (1992), Perron (1997) ile Vogelsang ve Perron (1998) birim kök 

testlerinin aksine temel hipotezin reddi, birim kökün varlığını reddetmeyi gerektirmemekte, yapısal 

kırılma olmayan birim kökün reddini ifade etmektedir. 

LM birim kök testi için aşağıdaki regresyon ele alınır:  

                                                                                                                     (4) 

Burada    egzojen değişkenleri gösterirken,    parametresi ise klasik özelliklere sahip hata 

terimini ifade etmektedir. Yalnızca düzeyde iki kırılmaya izin veren birim kök testi için Model A, 

Djt,       için         iken 1 diğer durumlar için 0 değerini alan gülge değişkeni göstermek 

için    yerine [          ]
  ifadesi yazılmak suretiyle elde edilir. Serinin hem düzeyde hem de 

trendde iki yapısal kırılmaya izin veren Model C' yi elde etmek için       olmak üzere DTjt,   
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      iken       diğer durumlarda 0 değerini alan gölge değişkeni göstermek suretiyle    

yerine [                     ]
  ifadesi konulur. 

Data üretim süreci sıfır hipotez altında kırılmaları içerirken       ve alternative hipotez 

      şeklindedir. LM birim kök test istatistiği aşağıdaki regresyondan elde edilir: 

            ̃                                                                                                            (5) 

Burada  ̃      ̃     ̃,        ’dir.  ̃,    ’nin    ’ye göre regresyonundan elde 
edilir. 

Burada     ve     terimleri sırasıyla    ve   ’nin birinci farklarıdır.  ̃   ,     teriminin 

trendden arındırılmış değerini temsil etmektedir. ADF birim kök testerinde olduğu gibi 

otokorelasyon sorununu düzeltmek için   ̃    terimi modele dahil edilmektedir.    ise klasik 

varsayımları içeren skotastik hata terimidir.    ’nin durağanlığı  ’nin sıfıra eşit olup olmaması ile 

sınanmaktadır. LM test istatistiği birim kök temel hipotezini sınayan t istatistiği olan  ̃ ile elde 

edilir. Iki kırılmalı LM birim kök testi için kritik değerler Lee ve Strazicich (2003, s.1084)’den elde 

edilebilir. Elde edilen test istatistiğinin kritik değerden büyük olması halinde yapısal kırılmalı birim 

kök temel hipotezi reddedilir. 

 

4. Ampirik Bulgular 

Çalışmada Türkiye’de politika şoklarının çevresel bozulmanın bir göstergesi olarak ele alınan 

ekolojik ayak izi ve bileşenlerine etkisini incelemek için birim kök testlerinden faydalanılmıştır. 

Ampirik analiz iki aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak, ekolojik ayak izi ve bileşenleri serilerinin 

doğrusal olup olmadığı Harvey vd. (2008) tarafından geliştirilen doğrusallık testi ile incelenmiştir. 

Daha sonra doğrusallık testi sonucuna göre serilerin durağanlığı doğrusal ve doğrusal olmayan 

birim kök testleri ile analiz edilmiştir. 

Tablo 1. Harvey vd. (2008) Doğrusallık Testi Sonuçları 

 Test istatistiği % 1 % 5 % 10 

Yapılaşmış alan ayak 

izi 

6.06 6.22 6.14 6.10 

Karbon ayak izi 5.23*** 3.68 3.64 3.61 

Tarım arazisi ayak izi 0.44 1.46 1.45 1.44 

Balıkçılık ayak izi 4.61*** 4.54 4.51 4.50 

Orman ayak izi 4.84 5.53 5.47 5.44 

Otlak ayak izi 0.45 3.24 3.20 3.19 

Ekolojik ayak izi 2.50*** 2.48 2.41 2.36 

 

Tablo 1'de, doğrusallık testi sonuçları gösterilmektedir. Doğrusallık hipotezi ekolojik ayak izi, 

karbon ayak izi ve balıkçılık ayak izi serileri için reddedilmiştir. Bu 4 serinin doğrusal olmadığı 

anlaşılmıştır. Yapılaşmış alan ayak izi, tarım arazisi ayak izi, orman ayak izi ve otlak ayak izi 

serilerinin doğrusal bir seyir izlediği sonucuna varılmıştır. 

Tablo 2. KSS Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken  k İstatistik  Sonuç  

Ekolojik ayak izi 1 -1.52 Durağan değil 

Karbon ayak izi 1 -1.71 Durağan değil 

Balıkçılık ayak izi 1 -1.42 Durağan değil 

 

Doğrusal olmayan serilerin durağanlığını analiz etmek için KSS doğrusal olmayan birim kök 

testi kullanılmıştır. KSS birim kök testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Test sonuçlarına göre, 

Türkiye’de 1961-2014 yıllarını kapsayan dönemde ekolojik ayak izi, karbon ayak izi ve balıkçılık 

ayak izi serileri birim kök içermektedir. Herhangi bir politika şokunun bu serilerde kalıcı olması 
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muhtemeldir ve Türkiye’de ekolojik ayak izi, karbon ayak izi ve balıkçılık ayak izini azaltmak için 

uygulanacak politikalar kalıcı bir etkiye sahip olabilir. 

Tablo 3. İki Kırlmalı LM Birim Kök testi Sonuçları 

Değişken  Test istatistiği Kırılma tarihleri Sonuç  

Yapılaşmış alan ayak izi -7.34*** [ ] 1984, 1996 Durağan  

Tarım arazisi ayak izi -7.06*** [0] 1983, 1988 Durağan  

Orman ayak izi -5.13       [0] 1978, 1990 Durağan değil 

Otlak ayak izi -5.85**   [6]   1985, 2000 Durağan  

 

Doğrusallık testi sonuçlarına göre doğrusal bir seyir izleyen seriler için iki kırılmalı LM birim 

kök testi uygulanmış ve test sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3’teki test sonuçlarına göre, 

yapılaşmış alan ayak izi, tarım arazisi ayak izi ve otlak ayak izi serilerinde birim kök sıfır hipotezi 

reddedilmektedir. Bu seriler trend yoluna geri döneceğinden, çevresel politikaların etkisi geçici 

olacaktır. Orman ayak izi serisinin birim kök içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

5. Sonuç  

Son yıllarda çevresel bozulma göstergelerinin stokastik davranışlarını inceleyen araştırmaların 

sayısı artmaktadır. Bu çalışmalarda genellikle çevresel bozulma göstergesi olarak CO2 emisyonu 

kullanılmasına rağmen, toprak, ormancılık, balıkçılık ve petrol stokları gibi stokla ilgili kirleticileri 

göz ardı ettiği için bazı durumlarda CO2 emisyonu kapsayıcı olmamaktadır. Bu yüzden çevresel 

bozulmanın daha kapsayıcı bir göstergesi olan ekolojik ayak izi, son dönemde çevresel bozulma 

araştırmalarında popüler olmuştur. Ekolojik ayak izi, yalnızca atmosferik karbon birikimi ve 

zararını izlemeyip bununla birlikte doğal kaynak ve ekosistem hizmetlerine olan insan taleplerini 

izlediği için önemi iklim değişikliği tartışmalarının ötesine geçmektedir.  

Çevresel bozulmanın önemli bir göstergesi olan ekolojik ayak izinin önemi, stokastik 

davranışlarını inceleme ihtiyacını doğurmaktadır. Bu yüzden, bu çalışmada Türkiye’nin ekolojik 

ayak izi ve altı bileşeninin (karbon ayak izi, tarım ayak izi, orman ayak izi, otlak ayak izi, 

yapılaşmış alan ayak izi ve balıkçılık sahası ayak izi) 1961-2013 yılları arasında birim kök 

özellikleri incelenmiştir. KSS doğrusal olmayan birim kök testini uygulamadan önce doğrusal 

serileri doğrusal olmayan serilerden ayırmak için Harvey vd. (2008) doğrusallık testi kullanılmıştır. 

Ayrıca doğrusal serilerin durağanlığını incelemek için Lee ve Strazicich (2003) iki kırılmalı birim 

kök testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ekolojik ayak izi, karbon ayak izi ve balıkçılık 

ayak izi serilerinin doğrusal olmadığı ve bunun sonucunda uygulanan doğrusal olmayan birim kök 

testine göre de üç serinin durağan olmadığı gözlemlenmiştir. Bu serilere gelen politika şoklarının 

kalıcı etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu alanlarda yapılacak çevresel bozulmayı 

azaltıcı politikaların etkin olacağı görülmektedir. Diğer yandan, doğrusallık testi sonucuna göre 

doğrusal bir seyir izledikleri görülen yapılaşmış alan ayak izi, tarım arazisi ayak izi, orman ayak izi 

ve otlak ayak izi serilerine uygulanan kırılmalı birim kök testine göre orman ayak izi haricindeki 

serilerin durağan olduğu görülmektedir. Yapılaşmış ayak izi, tarım arazisi ayak izi ve otlak ayak izi 

serilerine yönelik şoklar geçici etkiye sahiptir. Bu serilere yönelik yapılan politikaların uzun 

dönemde etkin olmayacağı görülmektedir.  
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PSİKOLOJİK SERMAYENİN ARACILIK ROLÜ: KONYA İLİ 
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*** 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE EMOTIONAL LABOR AND JOB 

SATISFACTION: A RESEARCH IN THE SERVICE SECTOR IN KONYA 
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Öz 

Araştırma kapsamında ele alınan 3 adet değişken (duygusal emek, iş tatmini ve psikolojik sermaye) 

bulunmaktadır. Duygusal emek, örgütteki işgörenlerin karşılıklı ilişkilerinde, örgüt tarafından göstermesi 

istenen duyguları göstermeleri olarak tanımlanmaktadır (Yürür ve Ünlü, 2011). İş tatmini, işgörenlerin iş 

ortamında elde ettikleri deneyimlerine yönelik olumlu etkiler olarak nitelendirilmektedir (Luthans ve 

Thomas, 1989). Psikolojik sermaye ise işgörenlerin sahip oldukları geliştirilebilir ve olumlu özelliklerin 

bütünüdür (Erkuş ve Fındıklı, 2013). Araştırma evrenini Konya ili hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir 

işletmenin işgörenleri (n=230) oluşturmaktadır.  Bu bağlamda 3 değişkene ilişkin doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda 3 faktörlü yapı doğrulanmıştır. Yapılan analizlere ilişkin bulgularda; psikolojik sermaye ile iş 

tatmini (r=0.428, p<0.05) ve psikolojik sermaye ile duygusal emek (r=0.445, p<0.05) arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki bulunurken, duygusal emek ve iş tatmini arasında (p=0.163, r>0.05) anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Diğer yandan iş tatmini ile duygusal emek arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin 

(β=0.134, p=0.014<0.05) aracı etkisinin bulunduğu belirlenmiştir.. 

Anahtar Kelimeler: İş tatmini, psikolojik sermaye, duygusal emek. 

Jel Kodları: D23, D22 

Abstract 

In this research 3 variables (emotional labor, job satisfaction and psychological capital) are covered. 

Emotional labor is defined as showing the feelings desired by the organization in the mutual relations of 

employees in the organization (Yürür and Ünlü, 2011).  Job satisfaction is defined as a positive effect on 

employees' experiences in the work environment (Luthans and Thomas, 1989). Psikolojik sermaye ise 

işgörenlerin sahip olduğu geliştirilebilir ve olumlu özelliklerin bütünüdür (Erkuş and Fındıklı, 2013). The 

research population is composed of a company (n = 230) operating in the service sector of Konya. In this 

context, 3 factor has confirmed as a result of confirmatory structure factor analysis for 3 variables. In 

addition, the research has shown that there is a positive correlation between psychological capital both 

emotional labor (r = 0.445, p <0.05) and job satisfaction (r = 0.428, p <0.05). The research has shown that 

there is not corelation between job satisfaction and emotional labor (p = 0.163, r> 0.05). On the other hand, 

psychological capital (β = 0.134, p = 0.014 <0.05) has a mediated effect in the relationship between job 

satisfaction and emotional labor. 

Keywords: Job satisfaction, psychological capital, emotional labor. 

Jel Codes: D23, D22
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1. GİRİŞ 

Günümüzde hizmet işletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri noktasında hizmeti alanlarla 

işgörenlerin birebir ve daha çok yüz yüze iletişimde olan olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda 

işgörenin hissettiği duygular, iş tatmini ve stres süreci olarak önemli olmakla birlikte işgörenlerin 

bu duygularını da kullanarak, müşteri memnuniyetinin üst seviyelerde tutulması beklenmektedir 

(Basım ve Beğenirbaş, 2012). 

İş görenlerin, hizmet sunarken sarf ettikleri gayretler ile göstermiş oldukları davranışlar örgüt 

stratejilerine uygun olmak zorundadır. Bununla birlikte işgörenin beklentileri de bu doğrultuda 

olmalıdır. Bu bağlamda duygusal emek kavramının önemi ortaya çıkmaktadır. İş yaşamında 

duygusal emek; işgörenlerin örgüte faaliyet gösterdiği süreçte örgütün hedef ve stratejilerine bağlı 

kalarak işgörenlerden beklenen duyguların bütünü olarak tanımlanır (Güngör, 2009:   171). Buna 

karşın işgören örgüt içi davranışlarında müşteri ilişkilerine yönelik kendisinden beklenen 

davranışları sergileyemez ise örgütte verimlilik ve hizmet kalitesi ortadan kalkmış olur. Bu 

durumda örgüt performansı olumsuz olarak etkilenebilir. Bu bağlamda en önemli nokta örgüt 

içerisinde donanımlı ve nitelikli personeller olmasına karşın insan kaynakları yeterince motive 

edilemez ise örgüt bu nitelikli işgücünden yeterince yarar sağlayamayacaktır (Yazıcıoğlu ve 

Sökmen, 2007: 74). Araştırmanın konusunu da oluşturan ve özellikle hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerde işgören müşteri ilişkilerinin ne denli önemli kazanması aşikârdır.  

Araştırmada duygusal emek, iş tatmini ve psikolojik sermaye kavramları ilgili literatür 

incelenerek açıklanmaktadır. Daha sonra duygusal emek, iş tatmini ve psikolojik sermayeye yönelik 

nicel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında Konya’daki hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren bir işletmede anket yöntemiyle veri elde edilmiştir. Toplanan veriler analiz edilerek bazı 

bulgulara ulaşılmış ve sonuç bölümünde değerlendirilmiştir. 

2. DUYGUSAL EMEK 

İşgörenlerin iş ortamında hissettikleri duygular çok çeşitlilik göstermekle birlikte, örgütlerin 

işgörenlerinden göstermelerini bekledikleri duyguların, işgörenlerin yaptıkları işlerin niteliğine göre 

değişmesi kaçınılmazdır. Örnek olarak hosteslerin daima güler yüzlü olmaları gerekirken, 

gardiyanların asık suratlı ve ciddi olmaları ile görevlerini daha iyi yaptıkları düşünülmektedir 

(Mastracci vd, 2006).  

Duygular, işgören ile müşteri arasındaki ilişkilere yönelik bir iletişim kanalı olan sosyal bir ihtiyaç 

olarak görülürken (Chen vd., 2009: 1431) emek ise, işgörenlerin bir amaç uğruna sergiledikleri ve 

kendileri ile toplumsal çevreyi değiştiren çalışma süreci olarak tanımlanmaktadır (Aslan, 2018). Her 

iki tanımın birleşimi ile duygusal emek kavramı meydana gelir. Duygusal emek  “insanın bilinçli 

olarak yaptığı işlerin zaman içerisinde kendi iç dünyasında uyandırdığı izlenimler” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Beğenirbaş, 2013: 91). 

Morris ve Feldman (1997)’a göre duygusal emek; hizmet sunan işgörenler ile hizmet talep edip 

alanlar arasındaki etkileşim sürecinde işletme tarafından sergilnemesi beklenen duyguların diğer bir 

ifadeyle gösterim kurallarının işgörenler tarafından gerçekleştirilmesi için gereken planlama, 

uygulama ve kontrol süreci olarak tanımlanmaktadır. 

Duygusal emek, işin yapılma şartlarından nedeni ile oluşan iş ile işgören arasındaki etkileşim 

sonucundan işgörenin sergilemiş olduğu gayretten ziyade işgörenin işi kendisinden beklenen 

“duygu ifadesi” ile yapması ve örgütün beklentisine yönelik müşterilerde arzulanan duygu algısını 

oluşturmasıdır (Noon ve Blyton, 2002: 175; Seçer, 2005: 814;). Diğer bir ifadeyle, işgören (oyuncu) 

müşteri (izleyici) karşısında senaryo (kurumun beklentileri) gereği rolünü oynaması sonucunda 

işgören tarafından bazı duyguların sergilenmesi bazı duyguların gizlenmesi durumu olarak 

açıklanmaktadır (Seçer ve Tınar, 2004: 272). 
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Bu bağlamda duygusal emek ile işletmeler, işgörenlerinin duygularını kontrol etmek suretiyle bir 

kazanç ve beklenti içerisine girerek, işgören duygularını ekonomik değere dönüştürme yoluna 

gitmektedirler. İşgörenlerin ise bu beklentiye karşılık olarak, hizmetleri sırasında kendilerinden 

beklenen ve yapmış oldukları görevleri gereği sergilemek zorunda oldukları duygu gösterimlerinde 

bulunmaktadırlar. Bu bağlamda işgörenlerin fiziksel performanslarına ek olarak duygusal çaba 

göstermeleri örgütlerin verimliliği açısından önem arz etmektedir (Sohn ve Lee, 2012; Biçkes vd., 

2014). 

3. İŞ TATMİNİ 

İstenilen bir durumun gerçekleşmesi anlamına gelen tatmin; insan ihtiyaçlarının karşılanması 

neticesinde elde edilen mutluluk durumu olarak tanımlanmaktadır. Tatmin olma algısı olarak 

bilinen bu kavrama göre tatmin sadece ilgili birey tarafından hissedilmekte ve bireyin iç huzura 

ulaşmasını sağlamaktadır (İşcan ve Sayın, 2010: 198; Biçkes vd., 2014). İş tatmini işgörenlerin 

işleri ile faaliyet gösterdikleri iş ortamlarından ne derecede memnun olduklarının göstergesi olarak 

kabul edilmektedir (Gohel vd., 2012).  

Hoppock ve Spiegler (1938: 636)’e göre iş tatmini “İnsan açısından ‘ben işimden memnunum’ 

dedirten psikolojik, fizyolojik ve çevresel koşulların birleşimi” şeklinde açıklanmakla birlikte Porter 

ve Lawler (1968: 31)’a göre “fiilen alınan ödüllerin, alınan adil düzeydeki ödülleri ne ölçüde 

karşıladığı veya aştığı” şeklinde ifade edilir. Bu bağlamda iş tatminin kişilerin elde ettikleri 

ödüllerle ilişkilendirildiği düşünülmektedir. Bu durumun aksine iş tatmini alanyazında işgörenin 

işine karşı geliştirdiği olumlu duygular olarak da tanımlanmaktadır. Bu görüşü destekler nitelikte 

olan Vecchio (2000: 124) iş tatminini “işgörenin iş deneyimine yönelik verilen duygusal tepkidir” 

şeklinde ifade ederken, Smith, Kendall ve Hulin (1969: 6) “bir işçinin, belirli bir durum karşısında 

söz konusu alternatifler ışığında, adil ve makul bir karşılık olarak beklenen durum ile gerçekte 

deneyimlenen durum arasındaki algılanan his farkı” olarak tanımlamaktadır. 

4. PSİKOLOJİK SERMAYE 

Alanyazında ilk olarak Luthans tarafından ortaya atılmış bir konu olan psikolojik sermaye temelde 

pozitif psikoloji ve pozitif örgütsel davranış yaklaşımlarından ilham alarak şekillenmiştir (Erkuş ve 

Fındıklı, 2010; Luthans vd., 2004). Psikolojik sermaye, işletmelerin rakiplerine karşı devamlı 

rekabet avantajı elde edebilmelerinde önemli noktalardan birinin insan kaynaklarının olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu bağlamda işgörenlerin verimli olması yönünde geliştirilebilen ve yönetilebilen 

performanslarının işgörenlerin olumlu psikolojik halleriyle ilişkisine vurgu yapmaktadır. Buna ek 

olarak, işgörenlerin verimliliklerinin artması yönünde adımlar atılmasına yönelik bir durum olarak 

da nitelendirilen psikolojik sermaye, işgörenlerin şuan ne olduklarına ve gelecekte ne durumda 

olacaklarına odaklanmaktadır (Goldsmith vd., 1997; Avolio ve Luthans, 2006; Erkuş ve Fındıklı, 

2010). 

Psikolojik sermaye işgörenlerin, zamanla beceri, bilgi ve tecrübelerinin birleşmesi noktasında elde 

edecekleri bireysel farklılıklarla ilgili özellikleridir. Bu bağlamda farkındalığın iş hayatında kişisel 

verimlilik ile üretkenliğe katkı sağlayacağı bilinmektedir. Buna ek olarak bireysel verimliliğe ve 

üretkenliğe de katkıda bulunulacağı belirtilmektedir (Goldsmith vd., 1997;  Erkuş ve Fındıklı,2013).  

Luthans (2002)’a göre psikolojik sermaye kavramını oluşturan psikolojik kaynaklar bulunmaktadır. 

Bu kaynaklar, psikolojik sermaye hakkında en çok bilinen ve psikolojik sermayeyi nitelendiren 

boyutlar olarak umut, öz yeterlilik, psikolojik dayanıklılık ve iyimserlik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Umut, bireyin hedeflerine yönelik olumlu duygular hissetmesi diğer bir ifadeyle 

beklenti içerisinde olması; özyeterlik, bireyin hedeflerine ulaşma yönünde başarılı olabileceğine 

dair inancı; psikolojik dayanıklılık başarı elde etme noktasında başarısız olabileceği bilincinde 

olması ve bu durumda kendini toparlayabilme kapasitesidir. Son olarak iyimserlik ise bireylerin 

olumlu olayları içsel nedenlere dayandırma şeklinde ifade edilmektedir. Bu bileşenler psikolojik 
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sermayenin temellerini oluşturmaktadır (Luthans vd., 2007). Bu bağlamda yüksek psikolojik 

sermaye algısına sahip işgörenlerin işle ilgili olumlu davranışlar geliştirdiği bilinirken bu kişiler 

sadece iş yaşamında değil genel yaşantılarında olaylara olumlu bakış açısıyla baktıkları 

görülmektedir. Bu bağlamda psikolojik sermaye örgütler açısından önemli bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Luthans, 2007;  Judge vd., 1997). 

5. DUYGUSAL EMEK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE, PSİKOLOJİK SERMAYENİN 

ARACILIK ROLÜ: KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

Bu bölümde araştırmaya ilişkin hipotezlere, ölçeklere, ana kütle ile örnekleme ilişkin verilere yer 

verilmektedir. 

5.1. Metodoloji 

5.1.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı 

Araştırmanın temel amacı Konya ilinde bir hizmet sektöründe görev yapmakta olan işgörenlerin 

(garson, servis görevlisi, komi vb.) faaliyet gösterdikleri iş ile ilgili duygusal emek, iş tatmini ile 

psikolojik sermaye algılarının analiz edilmesidir. 

5.1.2. Araştırmanın Anakütle ve Örnek 

Araştırma kapsamında örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi uygulanmıştır. 

Kolayda örnekleme yöntemi, ana kütle dâhilinde belirlenecek örnek kısmının araştırmayı yapan 

kişinin yargılarına göre belirlediği tesadüfî olmayan örnekleme yöntemi olarak tanımlanmaktadır. 

Bu yöntem ile veriler, ana kütle içerisinden en hızlı, ekonomik ve kolay biçimde elde edilir 

(Malhotra, 2004: 321, Aaker vd., 2007: 394).  

Araştırma kapsamında yapılan uygulama Konya ilinde bir hizmet sektöründe görev yapmakta olan 

işgörenleri kapsamaktadır. Araştırma evrenini, işletme dâhilindeki 220 kişiden oluşan ve asıl 

görevlerinin hizmet üretimi olarak tanımlanan işgörenler oluşturmaktadır. Analizler 220 adet 

kullanılabilir anket dolduran katılımcılardan oluşmaktadır. 

5.1.3. Araştırma Modeli, Hipotezler ve Ölçekler 

Araştırma kapsamında ele alınan üç adet değişken bulunmaktadır. Bu değişkenlerden bağımlı 

değişken iş tatmini, bağımsız değişken duygusal emek ve psikolojik sermaye ise aracı değişken 

olarak ele alınmaktadır. Araştırma modeli Şekil 1’de 

gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

    

Şekil 1. Araştırma modeli 

Araştırma hipotezleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; 

H1. Duygusal emek ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2. Duygusal emek ile psikolojik sermaye arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Psikolojik 

Sermaye 

Duygusal 

Emek 
İş Tatmini 

H2 H3 

H1 

H4 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

523 

 

H3. İş tatmini ile psikolojik sermaye arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4. Psikolojik sermaye, duygusal emek ile iş tatmini ilişkisine aracılık etmektedir. 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerden ilki olan “Duygusal Emek”; Diefendorff vd, 

(2005) tarafından geliştirilen ve 14 maddeden oluşan ölçektir. İkinci ölçek “İş Tatmini” Weiss vd, 

(2005) tarafından geliştirilen 20 maddelik ölçek olup, son değişken ölçeği “Psikolojik Sermaye” ise 

Luthans vd. (2007) tarafından geliştirilen 23 maddelik ölçektir. 

5.2. BULGULAR 

5.2.1. Demografik Bulgular 

Araştırma kapsamındaki katılımcıların cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi gibi demografik bilgileri, 

Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1’e göre cinsiyet değişkeni temel alınarak katılımcıların demografik özellikleri 

gösterilmektedir. Araştırma kapsamındaki katılımcıların %27’si kadınlardan, %73’ü ise erkeklerden 

oluşmaktadır. Bu sonuca göre hizmet sektöründe erkek ağırlıklı işgücü kullanıldığı görülmektedir. 

Yaş aralığına göre katılımcıların %45’inin, 26-35 yaş aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Buna 

ek olarak yaş oranlarına bakıldığında %24’ü 18-25 yaş, %23’ü 31-35, yaklaşık %7’sinin 36-40 yaş 

arası ve 41 yaş ve üzeri ise yaklaşıl %2’olarak belirlenmiştir. Bu bulguya göre hzimet sektöründe 

genelde genç kesimin istihdam edildiği belirlenmiştir. Bu bağlamda hizmet sektöründe genç ve 

erkek işgörenlerin yoğunlukta olduğu bulgularda saptanmıştır. Eğitim düzeylerine göre dağılım 

incelendiğinde; katılımcıların yaklaşık %50’sinin lise mezunu olarak yoğunlaştığı görülmektedir. 

Diğer yandan katılımcıların en az yoğunlaştığı eğitim düzeyi ise (%1) lisansüstü olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca yaklaşık %35’inin ilköğretim mezunu olduğu ve %15’inin lisans mezunu 

katılımcılardan oluştuğu görülmektedir.   

5.2.2. Araştırma Model Uyumu ve Hipotez Analizleri 

Araştırma kapsamında 5’li likert ölçeğine göre belirlenen değişkenler, 57 soruluk anket formu ile 

ölçülmüştür. Temel bileşenler analizine göre belirlenen tek faktörlü yapının geçerliğini sınamak için 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır (Şekil 2). 

Tablo 1. Cinsiyete Göre Demografik Bilgilerin Dağılımı 

Demografik Değişkenler Kadın 

(K) 

% Erkek 

(E) 

% Toplam 

(K+E) 

Değişken 

Açısından % 

Cinsiyet   55 27,5 145 72,5 200 100,0 

Yaşı 18-25  18 9,0 30 15,0 48 24,0 

26-30 22 11,0 68 34,0 90 45,0 

31-35 10 5,0 36 18,0 46 23,0 

36-40 5 2,5 8 4,0 13 6,5 

41 ve üzeri 0 0,0 3 1,5 3 1,5 

Eğitim 

Düzeyi 

  

İlköğretim 18 9,0 51 25,5 69 34,5 

Lise 27 13,5 72 36 99 49,5 

Lisans 10 5,0 20 10 30 15,0 

Lisans Üstü 0 0,0 2 1 2 1,0 
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Şekil 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi
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Araştırma kapsamında ele alınan verilere ilişkin 3 farklı ölçme modeline uyumu RMSEA, χ2/sd,, 

NFI, CFI, TLI ve GFI sonuçlarına göre test edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’de gösterilen üç 

faktörlü modele ilişkin χ2 değeri anlamsız olmakla birlikte, χ2/s.d. değerinin (1.56) 5’in altında 

olması nedeniyle modelin uyum ölçütünü karşıladığı belirlenmiştir. Buna ek olarak GFI = 0.89, NFI 

= 0.90, CFI = 0.92, TLI = 0.92 ve RMSEA = 0.051 göstergeleri açısından da verilerle uyumlu 

olduğu görülmektedir. Tek faktörlü model ile üç faktörlü model arasındaki uyum sonucunda 

anlamlı bir farkı belirlemek amacıyla χ2 değerlerine “Ki-Kare Fark Testi” uygulanmış ve aradaki 

farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). Bu sonuçlar ile araştırmada ortak yöntem sapmasının 

bulunmadığı belirlenmiştir (MacKenzie & Podsakoff, 2012).  

Araştırmada uygulanan araçların, ölçmeye yöneldiği yapıyı ölçüp ölçmediğine yönelik yapı 

geçerliği açısından yakınsama geçerliği (convergent validity) tekniği uygulanmıştır. Buna göre 

AVE değerinin diğer bir ifadeyle Ortalama Açıklanan Varyans değerinin 0.50 değerinden yüksek 

olması yakınsama geçerliğinin sağladığını gösterilmektedir (Fornell ve Larcker, 1981). Ayırt edici 

geçerlik için ise değişkenler arasındaki korelasyonun 0.80 değerinden düşük olması ıraksama ve 

ayırt edici geçerliğinin sağlandığını ifade etmektedir (Kline, 2015; Abubakar vd., 2016). Tablo 3’te, 

ilgili ölçekten elde edilen veriler için alfa katsayısı ve yapı güvenirliğine (CR) bakıldığında, her iki 

düzeyin de 0.70 değerinden yüksek olması ölçme sonuçlarının güvenirlir olduğunu ifade etmektedir 

(Fornel ve Larcker, 1981; Hair vd, 2006; Nunnally, 1976). 

Korelasyon analizi sonucunda (Tablo 2); Psikolojik sermaye ile iş tatmini arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişiki (r=0.428, p<0.05) belirlenmiştir. Buna ek olarak psikolojik sermaye ile duygusal 

emek (r=0.445, p<0.05) arasında da pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. H1 ve H2 

hipotezleri kabul edilir. Diğer yandan duygusal emek ve iş tatmini arasında (r=0.163, 

p=0.28>0.05) anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. H3 hipotezi ret edilir.  

5.2.3.  Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları 

Araştırmanın H4 hipotezine göre “duygusal emek ile iş tatmini ilişkisine psikolojik sermaye aracılık 

etmektedir”. Bu hipotezin path diyagramına göre (Şekil 3) duygusal emek ile iş tatmini arasındaki 

ilişkiye psikolojik sermayenin dolaylı etkisinin olduğu (0,43*0,45) görülmektedir. 

 

Şekil 3. Yapısal Eşitlik Modeli
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Tablo 4’te standartlaştırılmış regresyon yüklerine bakıldığında duygusal emeğin iş tatmini üzerinde doğrudan toplam 0,248 (%25) etkisinde psikolojik 

sermayenin 0,134 (%13) oranında aracı etkisi bulunmaktadır (p=0,00<0,05). Diğer bir ifadeyle duygusal emeğin iş tatmini üzerindeki etkisindeki 

toplam etkiyi psikolojik sermaye dolaylı olarak %13 oranında arttırmaktadır.  

Diğer yandan araştırma kapsamında AMOS programı kullanılarak yapılan analize göre (bootstrapping analysis) şayet 200 değil de 2000 kişiye anket 

formu doldurtulup, analiz yapılsaydı diğer bir ifadeyle anket miktarlarının değişmesi durumunda psikolojik sermayenin duygusal emek ile iş tatmini 

ilişkisinde en az %2, en fazla da %33 oranında aracı etkisinin bulunacağı belirlenmiştir. 
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6. SONUÇ ve TARTIŞMALAR 

Araştırma bulgularına göre değişkenlere ilişkin aritmetik ortalamalar duygusal emek 3.21, iş tatmini 

3.32 ve psikolojik sermaye 2.97 olarak bulunmuştur. Bu değerlerin, ortalamanın (2.5) üzerinde 

bulunması araştırma kapsamında ele alınan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işgörenlerin 

işletmeye karşı olumlu algılara sahip olduklarını göstermektedir. İşletme sahiplerinin 

işgörenlerinden bekledikleri olumlu duygusal emek karşılığında onlara tatmin edici ücret vermeleri 

sayesinde işgörenlerin işlerine yönelik daha çok motive olacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak 

işgörenlerin örgütün bir bireyi olarak görülmesi ve buna göre davranılmasıyla da işgörenlerde 

duygusal yönden olumlu davranışlar sağlanacak ve bu durumun işgörenlerin müşterilere duygusal 

ve fiziksel yönden daha iyi hizmet vermelerine neden olacağı aşikârdır.  

Araştırma bulgularında duygusal emek ile iş tatmini arasında ilişkide psikolojik sermayenin aracı 

etkisi belirlenmiştir. Değişen yaşam ve iş koşulları ile birçok örgütsel değişkenin etkisini aracılık 

ettiği görülürken bu çalışmada işgörenlerin faaliyetlerinde psikolojik sermayenin de etkisinin 

olabileceğini ortaya koyduğu düşünülmektedir. 

Alan yazında; duygusal emek (Güngör, 2009; Köksel, 2009; Kurml ve Geddes, 2000; Oral ve Köse, 

2011; Topateş ve Kalfa, 2010), iş tatmini (Tütüncü ve Çiçek, 2000; Sun vd., 2002; Parsons ve 

Hulin, 1982; Bailey ve Miller, 1998) ve  psikolojik sermaye (Luthans vd., 2004; Luthans vd., 2005; 

Luthans ve Youssef, 2007; Linley vd., 2009; Erkuş ve Fındıklı, 2013) ile ilişkin araştırmalar 

bulunmaktadır.  

Yazında duygusal emek, iş tatmini ve psikolojik sermaye kavramlarının üçünün de birlikte 

kullanıldığı çalışmalar (Biçkes vd., 2014) ile bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular paralellik 

göstermektedir. 

Veriler elde edilirken yalnızca bir işletmeden elde edilmiş olması, maliyet ve zamanın kısıtlı olması 

çalışmanın kısıtları arasında görülmektedir. Bu nedenle, farklı hizmet sektörlerinden veri toplama 

yoluyla ve araştırma evrenine başka işletme çalışanlarını da dâhil edilerek daha geniş kapsamlı 

çalışmalar yapılması tavsiye niteliğinde olmaktadır.  

Konu hakkında çalışma yapacak araştırmacılara diğer işletmelerde benzer çalışmalar yapması ve 

örgütsel davranış konularının diğer bileşenlerini de değişken olarak kullanılmasına ilişkin 

karşılaştırma yapılması tavsiye niteliğinde olmaktadır. 
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Öz 

İslami prensiplere uygunluk gösteren (helal) firmalara ait hisselere İslami hisse senetleri denilmektedir. Bir 

işletmenin helal olarak sınıflandırılabilmesi, şer’i kurulların belirlemiş olduğu kriterleri sağlamış olmasını 

gerekli kılmaktadır. Söz konusu kriterleri sağlayan firmaların hisselerinden oluşan endeksler de İslami hisse 

senedi endeksleri olarak adlandırılmaktadır. İslami hisse senedi endekslerini hazırlayan kurum ve 

kuruluşlar, İslami şer’i kurullardan uygunluk onayı alan firmaları tespit etmekte ve belirli periyotlarla 

(genellikle 3 ay) firmaları tekrar gözden geçirmektedirler. Endeks kapsamına dâhil edilecek firmaların 

seçiminde uygulanan nitel ve nicel kriterler, kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapan bağımsız şer’i kurullar 

tarafından belirlenmektedir. Bu çalışmada da AAOIFI, Dow Jones, MSCI, MSCI-M, Thomson Reutors 

IdealRatings, KATILIM30, NIFTY, SAC, S&P Shariah ve FTSE Shariah tarafından kullanılan İslami 

normlar karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İslami Hisse Senetleri, Şer’i Uygunluk, İslami Normlar 

Jel Kodları: F30, G15 

 

Abstract 

Shares belonging to companies that comply with Islamic principles (halal) are called Islamic stocks. The 

ability of a company to be classified as halal requires that the committees meet the criteria set by the 

committees. The indices composed of the shares of the firms that meet these criteria are also called as 

Islamic stock indices. Institutions and organizations that prepare Islamic stock indices identify companies 

that have approved compliance with Islamic councils, and review companies at regular intervals (usually 3 

months). The qualitative and quantitative criteria applied in the selection of the firms to be included in the 

index are determined by the independent audit committee that provides consultancy to institutions and 

organizations. In this study, Islamic norms used by AAOIFI, Dow Jones, MSCI, MSCI-M, Thomson Reutors 

IdealRatings, KATILIM30, NIFTY, SAC, S & P Shariah and FTSE Shariah are compared. 
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1. GİRİŞ 

Hisse senedi taraması, ana kütlede yer alan tüm hisselerin belirli bir strateji doğrultusunda 

filtrelenmesidir. Böylelikle tarama sonucunda elde daha az hisse kalacak ve çözülmesi gereken 

problem sayısı azalacaktır. İslami hisse senedi taraması ise Şeriat prensipleri doğrultusunda, şer’i 

uygunluğa sahip yatırım yapılabilir hisse senetlerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Tarama 

sonucunda elde kalan şirketler ile İslami hisse senedi endeksleri ve İslami yatırım fonları 

oluşturulmaktadır.  

Tarama esnasında baz alınan kriterler, şer’i kurullar tarafından belirlenmektedir. Uygulamada 

coğrafi ve örfi farklılıklar nedeniyle çok farklı tarama yaklaşımlarının benimsendiği görülmektedir 

(Omar vd., 2013:130). Şer’i kurulların farklı yaklaşımları, farklı şer’i standartların oluşmasına ve 

pratikte ülkelere ve bölgelere göre farklı uygulamalara neden olmaktadır. Bu durum Şeriat’ ın, 

Müslümanların farklı koşul ve şartlar altında oluşan farklı sorunlarına uygun çözüm yolları 

üretmedeki esnek yapısına işaret etmektedir (Ho, 2015:224). Farklı düşünce ekollerine sahip şer’i 

kurullar, bu esneklikle beraber hisse senedi taramasında kullanılan farklı kriter gruplarının 

oluşmasına neden oldu.  

 

2. İSLAMİ HİSSE SENEDİ TARAMASI 

İslami hisse senedi taramasını endeks sağlayıcılar, uluslararası derecelendirme kuruluşları, 

şer’i finansal hizmet veren kuruluşlar, İslami bankalar ve fon yönetim kuruluşları yapmaktadır. Bu 

kurumlar, şer’i danışma kurullarına sahiptirler ve tarama esnasında uygulanacak kriter grubunu bu 

kurullar belirler. Başlıca uluslararası endeks sağlayıcıları, Dow Jones Islami Hisse Senedi 

Endeksleri (Dow Jones Islamıc Market Indıces- DJIM), Financial Times İslami Endeksleri 

(Financial Times Islamic Index- FTSE), Morgan Stanley İslami Endeksleri (Morgan Stanley Capital 

International Islamic Index- MSCI), Standard & Poor İslami Endeksleri (Standard & Poor Islamic 

Index- S&P) ve Thomson Reuters/IdealRatings İslami Endeksleri (Thomson Reuters/IdealRatings 

Islamic Indices-TRI) şeklinde sıralanabilir. Düzenleyici ve denetleyici kurum olarak AAOIFI’ nın 

de belirlemiş olduğu kriter grubu mevcuttur. ABD, İngiltere, İsveç, İsviçre, Malezya, Endonezya, 

Kuveyt, Hindistan, Hong Kong ve Sri Lanka piyasaları için ulusal endeks sağlayıcıları 

bulunmaktadır. ABD, İngiltere, Hong Kong, Malezya, Pakistan ve Sri Lanka’ da ayrıca fon yönetim 

kuruluşlarının sağlamış olduğu ülke endeksleri bulunmaktadır. Ayrıca Rusya, Dubai, Suudi 

Arabistan ve Çin’ de endeks hesaplayan İslami bankalar bulunmaktadır.  

Türkiye’de ise Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından 

Katılım30, Katılım50 ve Katılım Model Portföy endeksleri oluşturulmuştur. Endeks sağlayıcısı 

Bizim Menkul Değerler A.Ş.’dir ve endeks hesaplayıcısı Borsa İstanbul’dur. Katılım30 endeksi 

2011 yılında yayınlanmaya başlamış ve endeks başlangıcı 2008 yılı olarak belirlenmiştir. Katılım50 

ve Katılım Model Portföy endeksleri de 2014 yılında yayınlanmaya başlanmış ve endeks başlangıcı 

yine 2014 yılı olarak belirlenmiştir. 

İslami hisse senedi taramasının aşamaları Şekil 1.’de gösterilmiştir. Şekil 1.’de AAOIFI’ nın 

belirlemiş olduğu tarama kriterleri esas alınmıştır. Diğer İslami hisse senedi taramaları, farklı 

kriterler doğrultusunda gerçekleşmektedir.  

Tablo 1’de de daha önce İslami hisse senedi taramasına ilişkin kriter farklılıkları konusunda 

yapılmış çalışmalar gösterilmiştir. 
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Tablo 1.İslami Hisse Senedi Taramasına İlişkin Kriter Farklılıkları 

 Çalışma Frekans Piyasa Periyot Endeks Yöntem 

1 Derigs ve 

Marzban 2008 

Yıllık ABD Ocak 2013-

Nisan 2007 

S&P500 Finansal Oran Analizi 

2 Derigs ve 

Marzban 2009 

Yıllık ABD 2006 S&P500 Markowitz ortalama varyans 

portföy optimizasyonu 

3 Marzban ve 

Asutay 2009 

Yıllık GCC-OIC 2008-2009 - Finansal Oran Analizi 

4 Abdul-Rahman 

vd., 2010 

Yıllık Malezya 2006 SAC KLSEI, DJIM Finansal Oran Analizi 

5 Asutay ve 

Marzban 2012 

Yıllık ABD ve Japonya 2010 - Finansal Oran Analizi 

6 Pok 2012 Yıllık Malezya 2010 DJIM, FTSE, S&P Finansal Oran Analizi 

7 Zaidi vd. 2015 - - - DJIM, KMI30, FTSE, 

MSCI 

- 

8 Clarke 2015 Yıllık FTSE250 2007-2011 DJIM, FTSE, S&P, 

MSCI, HSBC 

Finansal Oran Analizi 

9 Ho 2015 - Global - 34 endeks - 

10 Ashraf 2016 Aylık Global Aralık 2000- 

Mayıs 2012 

DJIM, FTSE, S&P, 

MSCI 

CAPM, SUR 

11 Ashraf ve 

Khawaja 2016 

Aylık ABD, Kanada, Avrupa, 

GCC ve Japonya 

Ocak 2003- 

Aralık 2013 

MSCI, DJIM, FTSE, 

AAOIFI, S&P 

CAPM 

12 Ashraf vd. 2017 Aylık ABD, Avrupa ve Japonya Ocak 2000- 

Aralık 2013 

MSCI, AAOIFI CAPM 

13 Waris vd. 2018  Malezya ve Pakistan - SAC, KMI - 

14 Hassan vd. 2018 Haftalık Global 2007-2014 DJIM, S&P, FTSE CAPM 
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3. İSLAMİ HİSSE SENEDİ TARAMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Bu çalışmada, uluslararası İslami endekslerden DJIM, MSCI, FTSE, TRI ve S&P, Türkiye 

için KATLM, Hindistan için NIFTY ve Malezya için SAC endekslerine ait endeks metodolojisi 

incelenecek ve karşılaştırılacaktır. Endeks seçiminde, uluslararası ve önemli ulusal endekslerin 

seçilmiş olması coğrafi ve örfi etkilerin yansımalarını da görmek bağlamında faydalı olacaktır. 

Ayrıca İslami finansal piyasaların düzenleyici ve denetleyici kuruluşlarından biri olan AAOIFI’ nın 

21 nolu Faizsiz Finans Standardında yer alan metodoloji de çalışmaya dahil edilmiştir. Endeks 

metodolojilerine ait bilgiler, ilgili endeks sağlayıcıların web sayfalarında yayınlamış oldukları bilgi 

kitapçıklarından elde edilmiştir. 

3.1. Sektörel Tarama 

Bu aşamada şirketlerin ana faaliyet alanlarının şer’i uygunluğu incelenir. Şirketin ana faaliyet 

konusu uygunsuz kabul edilen işlemlerden oluşuyorsa şirket elenir. Ayrıca şirketin ana faaliyet 

konusu bu işlemlerden gerçekleşmiyor olsa bile şirketin varsa bu işlemlerden elde ettiği gelirler 

uygunsuz gelir kabul edilir. Kriter gruplarına göre uygunsuz kabul edilen işlemler arasında küçük 

farklılıklar bulunmaktadır. Çalışmada incelenen endeks metodolojilerine ait sektörel tarama kriteri 

ve uygunsuz kabul edilen gelirler Tablo 2.’de gösterilmiştir. Tabloda yer alan uygunsuz gelirler, 

endeks sağlayıcılar tarafından yayınlanan endeks metodolojisi bilgi kitapçıklarında atıfta 

bulundurdukları faaliyetlerdir. Tablo 2. incelendiğinde tüm endeks metodolojilerinde özellikle 

belirtilen uygunsuz faaliyetler, faiz tabanlı konvansiyonel finansal hizmetler, alkollü içecekler, 

tütün ve eğlencedir. 

3.2. Finansal Oran Taraması 

İkinci aşama, birinci aşama sonrasında elde kalan hisselere uygulanan tarama stratejidir. Bu 

aşamada, elde kalan şirketlerin belirli bazı finansal oranları için belirlenmiş eşik değerleri aşıp 

aşmadığı kontrol edilir. İslami hisse senedi kapsamında değerlendirilecek şirketin, finansal oranlar 

gruplarında yer alan tüm oranların eşik değerlerini aynı anda aşmaması beklenir. Herhangi bir eşik 

değeri aşan şirket, diğer eşik değerleri aşmamış olsa dahi uygunsuz kabul edilir. Bu finansal oran 

grupları uygunsuz gelir, faiz getirili kıymet, likidite ve borçluluk oranları şeklinde sınıflandırılabilir. 

Uygunsuz gelir oranlarında faiz, garar, kumar, eğlence vb. tüm uygunsuz gelirlerin, faiz getirili 

kıymet ve borçluluk oranlarında faiz gelirlerinin, likidite oranlarında ise şer’en uygun olmayan 

paradan para kazanma işleminin elenmesi motivasyonunu taşımaktadır. 

Tablo 3’te endeks sağlayıcıların uygulamış oldukları oran grupları ve bu oranlar için 

belirlenmiş eşik değerler karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablo 3’e göre uygunsuz gelir oranları 

arasında NIFTY ve SAC dışında diğer endeks sağlayıcıları hem hesaplama hem de eşik değer 

anlamında farklılık bulunmamaktadır. Tablo 3’te UG, Uygunsuz Geliri, TG, Toplam Geliri, FG, 

Faiz Gelirini, TA, Toplam Aktifi, PD/12, 12 Aylık Ortalama Piyasa Değerini, PD/24, 24 Aylık 

Ortalama Piyasa Değerini, PD/36, 36 Aylık Ortalama Piyasa Değerini, FK, Faizli Kredileri, TB, 

Toplam Borçları, NK, Nakiti, MK, Faiz Getirili Menkul Kıymetleri, AH, Alacak Hesaplarını, FB, 

Faizli Borçları ve BN ise Bankaları temsil etmektedir. 

Tablo 2. 1Sektörel Tarama ve Uygunsuz Gelir 

Sektör veya Faaliyet Alanı AAOIFI DJIM MSCI FTSE TRI S&P  KATLM NIFTY SAC 

Konvansiyonel Finansal 

Hizmetler 
X X X X X X X X X 

Alkollü İçecekler X X X X X X X X X 

Domuz Eti ve Haram Gıda X X X X X X X X X 
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Ürünleri 

Tütün 
 

X X X X X X X X 

Uyuşturucu        X  

Klonlama      X    

Sigorta 
    

X 
   

X 

Vadeli Altın ve Gümüş 

Ticareti      
X X 

  

Hisse Senedi Ticareti         X 

Faizli Kira Geliri         X 

Silah ve Savunma 
 

X X X X 
 

X 
  

Eğlence 
 

X X X X X X X X 

Kumar 
 

X X 
 

X X X X X 

Oteller 
 

X X 
 

X 
  

X X 

Restoran ve Bar 
       

X 
 

Basın Yayın Reklam 
     

X X 
  

Pornografi  X X  X X    

Sinema  X X  X     

Müzik  X X  X     

 

 

Tablo 3.Finansal Oran Taraması 

  
AAOIF

I 

DJI

M 
MSCI FTSE TRI 

S&

P 

KATL

M 

NIFT

Y 
SAC 

Uygunsuz Gelir Oranları 

,

,

i t

i t

UG

TG
 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 

 

%5  

(%20)

* 

,

,

i t

i t

FG

TG
 

       
%3 

 

Faiz Getirili Kıymet Oranları 

, ,

,/12

i t i t

i t

NK MK

PD


 %30 

     
%30 

  

, ,

,/ 24

i t i t

i t

NK MK

PD


 

 
%33 

       

, ,

,/ 36

i t i t

i t

NK MK

PD


 

     
%33 

   

, ,

,

i t i t

i t

NK MK

TA


 

  

%33.3

3 

%33.33

3      

, , ,

,/12

i t i t i t

i t

NK BN MK

PD

 

 
    

%3

0     

Likidite Oranları 
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,

,/ 24

i t

i t

AH

PD
 

 
%33 

       

,

,/ 36

i t

i t

AH

PD
 

     
%49 

   

, ,

,

i t i t

i t

NK AH

TA


 

  

%33.3

3       

, , ,

,

i t i t i t

i t

NK BN AH

TA

 

 
    

%6

7   
%90 

 

,

,

i t

i t

NK

TA
 

        
%33 

,

,

i t

i t

AH

TA
 

   
%50 

     

Borçluluk Oranları 

,

,/12

i t

i t

FB

PD
 

    

%3

0     

,

,/12

i t

i t

FK

PD
 %30 

     
%30 

  

,

,/ 24

i t

i t

TB

PD
 

 
%33 

       

,

,/ 36

i t

i t

TB

PD
 

     
%33 

   

,

,

i t

i t

TB

TA
 

  

%33.3

3 

%33.33

3     
%33 

,

,

i t

i t

FB

TA
 

       
%25 

 

4. SONUÇ 

NIFTY, faiz gelirinin toplam gelire oranını ve bu oran için %3 eşik değerini almaktadır. SAC, 

ise uygunsuz geliri ikiye ayırmış; ilk grup uygunsuz gelirlerden (konvansiyonel banka ve 

sigortacılık, kumar, alkollü içecekler, domuz ve haram gıdalar, eğlence, vadeli mevduat ve 

yatırımlardan gelen faiz, tütün mamülleri) elde edilen gelirin toplam gelire oranını ve bu oran için 

%5 eşik değerini ve ikinci grup uygunsuz gelirlerden (otel, hisse senedi ticareti, faizli kira gelirleri 

vb.) elde edilen gelirin toplam gelire oranını ve bu oran için %20 eşik değerini baz almıştır. Diğer 

tüm endeksler ise sektörel taramada yer alan faaliyetlerden elde edilen tüm uygunsuz gelirin toplam 

gelire oranını ve bu oran için %5 eşik değerini baz almışlardır.  

Uygunsuz gelir oranları dışındaki diğer oran gruplarında hem hesaplama hem de eşik değer 

anlamında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. AAOIFI ve KATLM’da likidite oranı yer almamaktadır. 

NIFTY ve SAC’ da ise faiz getirili kıymet oranı bulunmamaktadır. Finansal oranlar için %3, %5, 

%20, %25, %30, %33, %33.33, %33.333, %49, %50, %67 ve %90 olmak üzere 12 farklı eşik değer 

kullanılmaktadır. Faiz getirili kıymet oranlarında eşik değerler arasındaki farkın (%30-%33.333) 

diğer oran gruplarına nazaran küçük olduğu görülmektedir. Borçluluk oranlarında bu fark (%25-
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%33.333) biraz daha büyümektedir. Likidite oranlarında ise fark (%33-%90) ciddi anlamda 

büyümektedir.  

Hesaplama anlamında da en ciddi farklılık, oranların paydalarından kaynaklanmaktadır. Bölen 

olarak defter değeri ve farklı piyasa değerleri kullanılmaktadır. Piyasa değerini kullanan 

sağlayıcılar, firmanın gerçek değerinin piyasa değeri ile ölçülebildiğini savunmaktadır. Dönemsel 

etkiler ve spekülasyon kaynaklı aşırı fiyat oynaklıklarının üstesinden gelmek amacıyla da ortalama 

piyasa değerini kullanmaktadırlar. Burada da 12 aylık, 24 aylık ve 36 aylık ortalama piyasa 

değerlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bölen olarak aktif toplamını kullanan sağlayıcılar ise piyasa 

değerinin spekülasyon ve piyasa riski gibi dış etkenlerden etkilendiği ve şirketin kendi muhasebe 

sürecinden gelen defter değeri kadar güvenilir olmadığını savunmaktadır. Piyasa değerinin bölen 

olarak kullanılması durumunda şirketin değeri piyasa tarafından belirlenmiş olacak ve sürekli bir 

fiyatlama olacaktır. Aktif toplamı ise genellikle çeyreklik veya yıllık dönemlerde yayınlanmaktadır. 

Sürekli bir fiyatlama aktif toplamı kullanımında gerçekleşemeyecek ve şirket değeri için mali 

tabloların yayınlanması beklenecektir. Aktif toplamı kullanımının dezavantajlı bir diğer yönü ise 

kullanılan farklı muhasebe ve maliyetleme yöntemlerinin etkilerini barındırıyor olması. Örneğin 

fiyatların arttığı bir dönemde LİFO yöntemini kullanan bir şirketin stoklarının değeri dolayısıyla 

aktif toplamı FIFO yöntemini kullanan bir şirkete göre daha düşük olacaktır. Böyle bir durumda 

LİFO yöntemini kullanan bir şirketin borçluluk oranı daha yüksek olacak ve finansal oran 

taramasında elenmesine neden olabilecektir. 
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ÖZET 

 

2000’li yılların dünyası 1950’li yılların dünyasına kıyasla oldukça farklı uygulamalar içermektedir. Bu 

50 yıllık dönem içerisinde yapılan uluslararası anlaşmalar ile ülkeler siyasi sınırlarını muhafaza ederken, 

ekonomik sınırların ortadan kalkmasıyla küreselleşme süreci başlamıştır. Bu küreselleşme süreci dünyada 

tek bir ortak pazar olgusu oluşturmuştur. Ayrıca küreselleşme süreci, uluslararası mal ve sermaye hareketleri 

büyük bir hızla artırmıştır. Ortaya çıkan bu değişim, muhasebe uygulamalarında da değişimi mecburi kılmış, 

muhasebe dilinin her ülkede farklı bir dil yerine dünyada ortak bir muhasebe dilinin uygulanması 

düşüncesini beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, küreselleşme sürecinde muhasebe 

uygulamalarını incelemektir. Bu amaçla, bu konuda daha önce yapılan çalışmalar uluslararası muhasebe 

standartları çerçevesinde incelenecek ve muhasebe uygulamaları hakkında genel bir değerlendirme 

yapılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Muhasebe uygulamaları, Küreselleşme süreci, Uluslararası muhasebe standartları 

 

A GENERAL OVERVIEW OF WORK IN ACCOUNTING 

APPLICATIONS DURING GLOBALIZATION 

ABSTRACT 

The world of the 2000s contains quite different practices compared to the world of the 1950s. While 

maintaining the political boundaries of the countries with the international agreements made during this 50 

years period, globalization process begins with remaining economic borders. This globalization process has 

created a single common market in the world. Additionally globalization process, international goods and 

capital movements have increased at a rapid pace. This change brought about the idea that the accounting 

language had to be replaced by a common accounting language in the world instead of a different language 

in every country. In this respect, the aim of the study is to examine accounting practices in the process of 

globalization. For this purpose, previous work on this subject will be examined within the framework of 

international accounting standards and a general evaluation will be made about accounting practices. 

Key Words: Accounting Applications, Globalization Process, International Accounting Standards. 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde faaliyet gösteren ulusal düzeydeki işletmeler, küreselleşen dünya ekonomisinin 

oluşturduğu, teknolojik ve sosyal değişmelerden faydalanmak maksadıyla hızlı bir şekilde başka 
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ülkelere açılmaya ve yeni yatırım alanları bulmaya yönelmişlerdir (Şahin ve Pazarçeviren, 

2007:131). 

Muhasebe alanında dünya genelinde uzun süreli çalışmalar yürütülerek; muhasebe 

uygulamalarında ve raporlamalarda gerçekçi ve anlamlı bilgiler sunulmaya çalışılmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerin oluşturdukları ulusal muhasebe standartları kurul ya da komitelerin geliştirdikleri 

standartlarla bu amaca hizmet etmişlerdir. Değişik ülkelerin muhasebe standartlarındaki farklılıklar 

elde edilen mali bilgilerin karşılaştırılmasını zorlaştırmakta, uluslararası şirket alım-satım ve 

birleşmelerinde zorluklar yaşanmasına neden olmakta ve sermaye piyasalarında fon toplanması 

sürecinde engel oluşturmaktadır (Korkmaz vd., 2007:96). Dünyada ki gelişmeler ekseninde çoğu 

bilimsel sistemde olduğu gibi muhasebe sistemi de değişim göstermekte, ya da en azından dünya 

koşulları bu dönüşümü dayatmaktadır. Dünyada ki gelişmeler karşısında, muhasebe sistemlerinin 

bir parçasını oluşturan hesap planları da bu gelişmelerle uyumlaşan bir yapıya kavuşması gerekir 

(Güneş, 2008:3). 

Zaman içinde neredeyse her konuda globalleşme hareketlerinin etkisi ile ortak amaçlara 

hizmet etmek amacıyla standartlaşma yoluna gidilmiştir. Standart kavramı olması gereken 

anlamınada gelebilir ya da amaca uygunluk derecesi anlamını da ifade edebilir. Uluslararası 

ticaretin, para ve sermaye hareketlerinin çok önemli boyutlara ulaşmış olması sebebiyle birlikte, 

benzer nitelikteki olayların aynı şekilde ifade edilmesi güvenilir, anlamlı, gerçeğe uygun mukayese 

edilebilir bilgilerin üretilmesi, işletme ile ilgili bilgilerin tarafların ihtiyaçlarını en iyi şekilde 

karşılaması için muhasebe alanında, finansal raporlar ve finansal raporların oluşturulması, teori ve 

uygulamalar bakımından uluslararası muhasebe standartlarının oluşturulması gereğini ortaya 

koymuştur. Oluşturulacak yüksek kaliteli standartlarla muhasebe riskini yok ederek daha fazla 

yatırım, ticaret ve büyümenin gerçekleştirilmesine imkan sağlamak amaçlanmıştır (Kocamaz, 

2012:106). Uluslararası muhasebe standartları, finansal tabloların ve raporların temsil ettikleri 

organizasyonun varlıklarının ve yükümlülüklerinin en doğru ve şeffaf bir şekilde yansıtılması 

esasına dayanmaktadır. 

Çalışmamızda küreselleşme sürecine yer verilmiş ve uluslararası muhasebe standartları 

çerçevesinde muhasebe uygulamalarına yönelik etkileri araştırılarak, sonuç ve değerlendirmelere 

yer verilmiştir. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Son dönemlerde sosyal bilimler literatüründe çok sık kullanılan, ancak belirsizliklerle dolu 

küreselleşme, net bir biçimde tanımlanamamış kavramlardan biridir. Küresel sözcüğünün yaklaşık 

400 yılı aşan bir tarihi olmasına rağmen küreselleşme kavramı 1960'larda kullanılmaya 

başlanmıştır. 1980’li yıllardan itibaren de kullanımı yaygınlaşmıştır (İçli, 2001:163). Küreselleşme 

konusunda farklı tanımlar ortaya çıkmaktadır. Bunun temelinde yatan ise, küreselleşme konusunda 

bilim adamlarının henüz ortak bir yargıya ulaşmamış olmalarıdır (Tağraf, 2002:35). 

Küreselleşme denilince, kimisi ekonomik, kimisi sosyal, kültürel veya siyasi alanı ya da 

bunların birkaçını veya tamamını ana tema olarak alabilmektedir. Aynı şeklide tanım ve tariflerde 

bazen nedenler, bazen süreçler bazen de sonuçlar ön plana çıkarılabilmektedir (Karakaya, 2010:3). 

Küreselleşme, kavramsal olarak farklı biçimlerde algılanıp farklı şekillerde 

tanımlanabilmektedir. Küreselleşme terimi, Dünya ekonomilerini, sınırsız ticaret ve finansal 

akışlarla, teknoloji ve bilgi karşılıklı değişimi olarak ifade edilmektedir (Goyal, 2006:166).    

Bazıları küreselleşmenin dünyada refahı arttıracağını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

arasındaki farkları azaltacağını belirtirken, bazıları da aynı kavramı sömürgeciliğin modern 

yaklaşımı olarak ifade etmişlerdir. Küreselleşme kavramına ilişkin bir yandan olumlu yaklaşımlar 
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varken, diğer bir yandan da bu süreci çok şiddetli bir şekilde eleştiren olumsuz yaklaşımlar 

bulunmaktadır. Ayrıca küreselleşme sürecine daha tarafsız yaklaşan görüşler de bulunmaktadır 

(Kürkçü, 2013:1). 

Küreselleşme kavramına ilişkin bir başka tanımda şu şekildedir; küreselleşme toplumların 

siyasal yönetimi ve yönetim politikaları, ideolojisi ve kültürleri üzerinde uluslararası sermayenin 

ekonomik politikası, kültürü ve ideolojisinin egemenliğini kurması ve geliştirmesidir (Gezgin, 

2005:10). 

Ekonomik kuralların bölgesel ölçeklerin ötesinde küresel ölçekte olması ise, ekonomik 

küreselleşme olarak ifade edilmektedir. Bir başka deyişle, ülkeler arasında ekonomik sınırların 

kaldırıldığı, ulus devletlerin kontrolündeki ulusal pazarların ağırlıklı olarak küresel sermayenin 

kontrolündeki küresel pazarlara dönüştürüldüğü bir olguyu ifade etmektedir (Karakaya, 2010:4). 

Birçok alanda görüldüğü gibi ekonomi alanında da globalleşme süreci başlamış ve bu süreç 

ülkeler arasındaki ekonomik sınırları bütünüyle ortadan kaldırmıştır. Ekonomi alanında yaşanan bu 

küreselleşme süreci, ülke ekonomilerini birbirlerine bağımlı hale getirmektedir. Finansal bilgilerin, 

hem ulusal, hem de uluslararası açıdan küreselleşme ile birlikte uyumlu olması gerekmektedir 

(Şahin ve Pazarçeviren, 2007:130). 

Küreselleşme sürecinin oluşturduğu yeni durumun temelinde, işletmelerin dünyanın bütün 

bölgelerinde hiçbir sınırlamaya maruz kalmadan tek bir pazar gibi faaliyet gösterebilmesi çabası 

vardır. Dünya geneli tek bir pazar gibi faaliyet gösterebilmek maksadıyla ülke yönetimlerinin, ülke 

gümrüklerini daha geçirgen bir yapıya dönüştürmeleri arzu edilir. Bu kapsamda gelişmiş ülkeler 

tarafından yönlendirilen Dünya Ticaret Örgütü gibi kimi kurumların oluşturduğu uluslararası 

ticaretteki yeni düzenlemelerle empoze edilmektedir (Tağraf, 2002:34).  

Ülkeler arasındaki muhasebe uygulamalarında farklılıklar, finansal bilgilerin 

karşılaştırılmasını zorlaştırmakta, uluslararası işletmelerin faaliyetlerini sınırlamakta ve sermaye 

piyasalarının gelişimini engellemektedir (Kalmış ve Dereköy, 2010: 124). Bu durum, yatırımcı için 

bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Yatırım yapılacak ülkedeki muhasebe uygulamalarının 

yeterince anlaşılamaması; bu risklerden en önemlisidir (Şahin ve Pazarçeviren, 2007:131). 

Küresel ve diğer işletmelerin gelişmeleri ve sürekliliklerini sağlamada muhasebe 

uygulamaları önemli bir rol almıştır. Uluslararası ticaretin büyümesiyle birlikte her ülkede farklı 

olan muhasebe uygulamalarının uyumlaştırılması gerekliliği 1972 yılında uluslar arası muhasebe 

standartlarının temelini oluşturmuştur (Güneş vd., 2012:62). 

Muhasebe açısından standart kavramı, muhasebe uygulamalarına yön veren kurallar topluluğu 

olarak tanımlanmaktadır (Atmaca, 2010:5). 

Muhasebe standartlarının oluşturulması, finansal tabloların daha güvenilir olmasına ve ortak 

bir dil ile tek düzen hazırlanmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca, finansal sistemin etkin bir şekilde 

çalışabilmesi amacıyla muhasebe standartlarının oluşturulmasıyla beraber kaliteli de olması 

gerekmektedir. Kaliteli muhasebe standartları ise, belli kavramsal çerçeve içerisinde birbirleriyle 

tutarlı olmaları, finansal bilgilerin kullanıcılara tam olarak cevap verebilmeleri,  açık ve anlaşılır 

olmaları, muhasebeye konu olan işlemlerin karşılaştırılabilirlik ve tutarlılığın sağlanmasını teminen 

alternatif uygulamalardan kaçınmaları gibi temel özellikleri kapsamalıdır. Küreselleşen dünyada 

kaliteli muhasebe standartlarına olan ihtiyaç, uluslar arası sermaye hareketlerinin artmasından 

kaynaklanmaktadır. Muhasebe standartlarının kaliteli olmasının yanında, uluslararası muhasebe 

standartlarına da uyumlu olması gerekir (Bağcı, 2002:25-26). 

Muhasebe standartlarının oluşturulma amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz (Kiracı ve Köse, 

2002:49):  
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 Uygulamadaki farklılıkları ortadan kaldırarak, muhasebe ilkelerinde 

tekdüzeni sağlamak,  

 Finansal tabloların açık, uygun, anlaşılabilir, tarafsız ve 

karşılaştırılabilir olmasını sağlamak, 

 İşletmeyle ilgili kişi ve kurumların yanlış değerlendirmelerine ve karar 

vermelerine engel olmak, 

 Uluslararası alanda finansal bilgi üretimi ve sunulması sırasında ortak 

bir dil oluşturmak, 

 Çokuluslu işletmelerin karşılaştıkları farklı muhasebe standartlarından 

kaynaklanan sorunları gidermektir. 

Gelişmiş ülkelerin önderliğinde ve gelişmekte olan ülkelerin katılımıyla, 1973’te Uluslararası 

Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) kurulmuş ve Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) 

geliştirilip yayınlanmıştır. Bu uluslararası standartların ülkeler bazında geliştirilecek ulusal 

muhasebe standartlarına temel alınması öngörülmüştür (Korkmaz vd., 2007:97). 

IASC’nin amacı bütün dünyada tek tip muhasebe standartları oluşturmak ve uygulama alanını 

geliştirmektir.  Ne var ki, çoklu muhasebe standartlarının çeşitliliği problemi başa çıkılamaz gibi 

göründüğü için yönetim kurulu işe, bütün ülkeler tarafından kabul edilebilecek ulusararası 

muhasebe standartları setinin oluşturulmasından başlamıştır. Ancak bu aşama oldukça zor, 

neredeyse imkansız gibi görünmekteydi (Aysan, 2008:47).    

Komitenin amacı, uluslararası muhasebe standartlarının üretimini ve kullanımını 

yaygınlaştırarak, muhasebe mesleğinin uluslararası platformda sağlıklı bilgiler üreten bir yapıya 

kavuşmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. Komite bu görevlerini yerine getirirken, taslakları 

hazırlamış, mesleki örgütlerin görüşlerini alarak bunları meslek mensuplarına önermiştir.  Komite, 

bu konudaki çalışmaları yürütürken, görüşleri, önerileri ve teklif edilen değişiklikleri bir araya 

getirerek standartlara son şekillerinin verilmesi ve yayınlaması görevlerini de üstlenmiştir. UMS-1 

ve UMS-2 standartları 1975 yılında bu şekilde yayınlanmıştır (Güvemli, 2008:5). 

1977 yılında Münih’te yapılan XI. Dünya Muhasebeciler Kongresi’nde Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) kurulmuştur. IFAC’ın kurulması ile çalışmalar süreklilik 

kazanmış ve yüzden fazla ülkenin meslek örgütlerinin desteği sağlanmıştır. Uluslararası Muhasebe 

Standartları Komitesi’de 1980’li yıllarda genişleme sürecine girmiş ve IFAC ile çalışmaya 

başlamıştır. IFAC’ın tüm üyeleri bu Komite’nin üyeleri haline gelmiş ve IFAC, Komite’yi küresel 

standart belirleyici olarak tanımıştır (Bekçi ve Özdemir, 2006:145). 

1989 yılında, Avrupa Muhasebeciler Federasyonuyla (FEE) yapılan görüşmeler sonucunda, 

FEE’nin uluslararası uyumlaşmayı desteklemesine ve IASC’a daha fazla katkı yapmasına karar 

verildi. Ancak, Amerikan mesleki otoritesinin USA-GAAP yerine UMS’lerin (daha sonradan UFRS 

şekline dönüştü) kullanılmasını kabul etmemesi çok önemli bir gelişmeydi ve küresel anlamda 

uluslararası muhasebe standartlarının kabülüne giden yolda önemli bir aşamaydı (Aysan, 2008:47). 

Bu arada belirtmek gerekir ki, yukarıda sözü edilen Avrupa Muhasebe Uzmanları 

Federasyonu ile IASC aynı doğrultuda çalışan kurumlardır. Her ikisi de küresel muhasebe 

standartlarının uyumlaştırılması amacını taşımaktadırlar. Her ikisi de, finansal raporlamada 

kullanılabilen yüksek kalitede, şeffaf ve karşılaştırmalı bilgiye olanak veren tekdüzen, anlaşılır, 

küresel muhasebe standartlarını oluşturmaya çalışan kurumlardır (Güvemli, 2008:6). 

Muhasebe uygulamalarında ortak dil ve terim birliği sağlamak için 1973-2000 yılları arasında 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standards Committee - 

IASC) tarafından çıkarılan ve bazıları yürürlükten kalkmış olan 41 adet, Uluslararası Muhasebe 

Standartları (UMS) yayınlanmıştır. Daha sonra bu kuruluşun devamı niteliğinde kurulan 
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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından çıkarılan 7 standart ise, Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları (UFRS) olarak tanımlanmıştır. (Toraman ve Bayramoğlu, 

2006:465). 

24 Mayıs 2000’de IASC vakıf niteliğine dönüştürüldü. O günden bu yana IASC Foundation 

(IASC Vakfı) olarak anılmaktadır (Güvemli, 2008: 5). 2002’de AB, üye ülkelerin menkul kıymet 

borsalarında yer alan firmaların Ocak 2005’den itibaren UFRS’leri uygulamalarının bir zorunluluk 

olduğunu açıkladı. Bu şu anlama geliyordu: 2005 yılından itibaren 8000 büyük Avrupa firması 

finansal raporlarını UFRS’ye göre sunmak zorundaydılar (Aysan, 2008:48). 

Dünya’da 1973 yılından beri gerçekleştirilen küresel muhasebe stadartları arayışı ülkemizde 

1994 yılında yankı bulmuş ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) desteği ile Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurulu (TMUDESK) oluşturulmuştur (Karakaya, 2010:87). 

Türkiye’de, muhasebe standartları ile ilgilenen bir çok kurum olmuştur. Bunlar; Maliye 

Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği, Sigorta Murakabe Kurulu, Türk Standartları Enstitüsü, 

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurullarıdır. Bu kurullar, 

yaptıkları çeşitli çalışmalarla, ülkemizde muhasebe standartları kültürünün yerleşmesi konusunda 

önemli hizmetler sunmuşlardır. Ancak, muhasebe standartlarıyla bu kadar fazla kurumun alakadar 

olması, karmaşaya sebebiyet doğurmuştur. Bu nedenle, ülke genelinde muhasebe standardı 

yayınlamak amacıyla, 2002 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu kurulmuştur (Erdoğan ve 

Dinç, 2009:156). 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)  UFRS’lerin tamamını Türkçeye çevirdi ve 

Türk Finansal Raporlama Standartları (TFRS) olarak deklare etti. 2008’in ortaları itibariyle 

UFRS’lere uyum çalışmaları tamamlandı. Şu an itibariyle Türkiyede yer alan firmalar UFRS’lere 

çok da uzak olmayan SPK standartlarını kullanmaktadırlar. Ancak TMSK’nın Tek Düzen 

Muhasebe Standartlarının gözlemlenmesi, uygulanması ve yorumlanması konularında tek otorite 

olarak yetkilendirilmesi sonucu, Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı UFRS’lere göre yapılanmak 

zorunda kaldı (Aysan, 2008:48). 

Küreselleşme ve Avrupa Birliğine üyelik süreciyle ilgili çalışmalar Türkiye’de de ulusal 

muhasebe standartlarının UMS/UFRS ile uyumlu olarak hazırlanmasını gerekli kılmıştır. İlk olarak 

1994 yılında kurulan Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu UMS/UFRS ile uyumlu 

standartlar oluşturmak için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Türkiye’de 1999 yılında ulusal muhasebe 

standardı yayınlama konusunda TMSK kurulmuştur ve 39 adet TMS, 6 adet TFRS ve 2 adet TMS 

taslağını 1162 sayfalık bir kitap halinde yayınlamıştır. Ancak 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı 

Resmi Gazate’de yayımlanan 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile TMSK yerini 

KGK’ya bırakmış ve TMS/TFRS yayımlama yetkisi bu kuruma verilmiştir (Toroslu, 2014:29; 

Ürgüp, 2016:10).  

KGK (Kamu Gözetimi Kurulu) tarafından yayımlanmış olan muhasebe standartlarıyla bir 

taraftan kavram birlikteliği sağlanmış diğer taraftan ülkemizde uygulanan muhasebenin evrensel bir 

dile sahip olması yolunda çok önemli bir adım atılmıştır. Bu doğrultuda işletmeler KGK tarafından 

yayımlanmış olan TMS’leri uygulayacaklardır(Toroslu, 2014:57; Ürgüp, 2016:22). UMS bazında 

TMS’ye dönüştürülen standartlar ise Tablo’da yer almaktadır.  

Tablo 1. IAS (TMS) Kodu ile Yayımlanan Standartlar (www.kgk.gov.tr, 12.10.2018). 

IAS -1 Presentation of Financial 

Statements  

TMS -1 Finansal Tabloların Sunuluşu  

IAS -2 Inventories TMS -2 Stoklar 

IAS -7 Cash Flow Statements TMS -7 Nakit Akış Tabloları 
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IAS -8 Accounting Policies, Changes in 

Accounting Estimates and Errors  

TMS -8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe 

Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalar 

IAS -10 Events After the Balance Sheet 

Date  

TMS -10 Raporlama Döneminden 

(Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar 

IAS -11 Construction Contracts  TMS -11 İnşaat Sözleşmeleri 

 

IAS -12 Income Taxes  TMS -12 Gelir Vergileri 

IAS -16 Property Plant and Equıpment TMS -16 Maddi Duran Varlıklar 

IAS –17 Leases TMS -17 Kiralama İşlemleri 

IAS -18 Revenue TMS -18 Hasılat 

IAS -19 Employee Benefits  TMS- 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

IAS -20 Accounting for Goverment 

Grants and Disclosure of Goverment Assistance  

TMS-20 Devlet Teşviklerinin 

Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının 

Açıklaması 

IAS -21 The Effects of Changes in 

Foreign Exchange Rates  

TMS -21 Kur Değişiminin Etkileri 

IAS -23 Borrowing Costs  TMS -23 Borçlanma Maliyetleri 

IAS -24 Related Party Disclosures  TMS -24 İlişkili Taraf Açıklamaları 

IAS -26 Accounting and Reporting by 

Retirement Benefit Plans  

TMS-26 Emeklilik Fayda Planlarında 

Muhasebeleştirme Ve Raporlama 

IAS -27 Consolidated and Separete 

Financial Statements  

TMS -27 Bireysel Finansal Tablolar 

IAS -28 Invesments in Associaties  TMS-28 İştiraklerdeki Ve İş 

Ortaklıklarındaki Yatırımlar 

IAS-29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies  

TMS -29 Yüksek Enflasyonlu 

Ekonomilerde Finansal Raporlama 

IAS -32 Financial Instrument: 

Presentation  

TMS -32 Finansal Araçlar: Sunum 

IAS -33 Earnings per Share  TMS -33 Hisse Başına Kazanç 

IAS -34 Interim Financial Reporting  TMS -34 Ara Dönem Finansal Raporlama 

IAS -36 Impairment of Assets  TMS -36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

IAS -37 Provision, Contingent Liabilities 

and Contingent Assets  

TMS -37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve 

Koşullu Varlıklar 

IAS -38 Intangible Assets  TMS -38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

IAS -39 Financial 

Instruments:Recognition and Measurement 

TMS-39 Finansal Araçlar: 

Muhasebeleştirme Ve Ölçme 

IAS -40 Investment Property TMS -40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

IAS -41 Agriculture  TMS -41 Tarımsal Faaliyetler 

 

Muhasebe standartlarının uygulanması açısından ülkemizdeki uygulamaya baktığımızda 

aşağıdaki durum saptamasını yapabiliriz (Akdoğan, 2007:108): 
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 Borsaya kayıtlı işletmeler TFRS (IFRS) esaslı konsolide finansal tabloları 

hazırlamaya başlamıştır. Bazı firmalarda 2004 yılından itibaren konsolide tabloların 

hazırlanmasında bu uygulama kısmen yapılıyor. 

 BDDK yayımladığı yönetmeliklerle TMS standartlarına uyulacağını 

açıklamıştır. Bankalar TMS/TFRS esaslı konsolide tablo hazırlamaya başlamışlardır. 

 İkili uygulama halen devam etmektedir. Borsada yayımlananlar TMS/TFRS 

esaslarına göre hazırlanırken, yasal tablolar henüz eski uygulamalara (Tekdüzene ve Vergi 

Kanunlarına) göre düzenlenmektedir. 

 Konsolide tablolar TMS esaslı düzenlenirken bireysel(ferdi) bilançolar halen 

eski uygulamaya göre düzenlenmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan işletmeler henüz TMS 

esaslarını uygulamaya başlamamıştır. 

Muhasebe standartlarında uluslararası uyumun sağlanması ve bütün ülkelerde geçerli olacak 

uluslararası standartların oluşturulması amacıyla; Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Sermaye Piyasası 

Kurulları Örgütü ve Avrupa Birliği  tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa Birliğine giriş 

çalışmalarını devam eden ülkemizde de, gerek Avrupa Birliği gerekse küresel boyutta  uluslararası 

sistemle bütünleşmek ve uluslararası sermaye piyasalarında yer alabilmek için ulusal muhasebe ve 

denetim standartlarının uluslararası uyumunun sağlanması büyük önem taşımaktadır (Parlakkaya, 

2004:120).   

 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Küreselleşmenin bir sonucu olarak, muhasebe uygulamaları da ticari işlemlerde ki gelişmelere 

paralel bir şekilde gelişmiş, son çeyrek yüzyılda dünyada işletmeler arasında kullanılan tek bir dil 

olarak kullanılmaya başlanmıştır (Güneş vd., 2008:64). 

Ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucu olarak dünyada ortaya çıkan küreselleşme eğilimi, 

coğrafi sınırları ortadan kaldırarak bir çok değerin uluslararası paylaşımını gündeme getirmiştir. 

Küreselleşme finansal alanda, çokuluslu şirketlerin ortaya çıkmasına, uluslararası para ve sermaye 

piyasalarının gelişmesine, uluslararası denetim firmalarının kurulmasına, yabancı sermaye 

iştiraklerinin artmasına ve muhasebe denetim standartlarının ulusal sınırların dışına taşmasına neden 

olmuştur. Farklı ülkelerin mali tablolarının karşılaştırılabilmesi, konsolide edilmesi, uluslararası 

yatırımcılara doğru, karşılaştırılabilir ve güvenilir bilgiler sunulabilmesi yalnızca muhasebede 

uluslararası uyumlaştırmayla mümkün olabilecektir (Parlakkaya, 2004:136).  

Ulusal muhasebe uygulamaları ancak, ekonomik ve sosyal yapıdaki değişimlere paralel olarak 

gelişmekte ve değişikliğe uğramaktadır. Bundan ötürü standartların oluşturulması ve 

uyumlaştırılması safhasında her ülkenin kendi özel koşullarının olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Uyumlaştırma çalışmaları, salt uluslararası muhasebe standartları çevirisinden oluşmaması gerekir. 

Dünya genelinde uyumlaştırma çabaları sonucu, mali tablolar tek bir dil ile, muhasebe dili ile ifade 

edilmiş olacaktır. Böylece mali tablolar da normlara kavuşmuş olacak ve bunların 

karşılaştırılabilirliği, güvenilirliği, anlaşılabilirliği, konsolide edilebilirliği sağlanmış olması söz 

konusu olacaktır (Kiracı ve Köse, 2002:69). 

Muhasebe uygulamalarında hem ulusal hem de uluslararası alanda birlik sağlamak kaydıyla 

muhasebe standartları oluşturma faaliyetlerine başlanmıştır. Bu çalışmalar da birçok uluslararası 

kuruluş faaliyette bulunmuştur. Bu kuruluşların ortak amacı dünyada küresel anlamda muhasebe ve 

finansal raporlama standartlarının oluşturulmasını sağlamaktır. Bu kuruluşlardan ilki Uluslararası 

Muhasebe Standartları Komitesi (IASC)’dir Bu komitenin amacı, muhasebe uygulamalarında birliği 

sağlamak muhasebeden elde edilen bilgilerin uluslararası alanda ortak bir yapıya dönüşümünü 
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sağlamak, kamuya açıklanan denetlenmiş mali tablolarda uygulanması gereken muhasebe 

standartlarını belirlemek ve bu standartların dünya çapında benimsenmeleri için çaba göstermektir 

(Çelik, 2013:117).  

Uluslararası standartların alınıp uygulanması, tüm bu hukuk düzeninde değişiklikler yapmayı 

gerektirmektedir. Bu değişiklikleri yapmak kolay değildir. Çünkü hesaplaşma düzeni, kurumların 

kendi aralarında veya kurumlarla devlet arasında ve kişilerin kendi aralarında bu hukuk 

çerçevesinde yürümektedir. Bir uluslararası standardın alınıp uygulanması bu hukuk düzeninde 

kimi değişikliklerin yapılmasını da zorunlu kılabilmektedir.  Her ülkenin kendi geliştirdiği genel 

kabul görmüş muhasebe ilke ve kuralları ve bunları kapsayan hukuki çerçeve, yaşanılan sorunun 

ana kaynağını oluşturmaktadır. Her ulusun uluslararası standartlarla olan etkileşimi, yukarıda 

sorunların kaynağı olarak belirtilen muhasebe ilke ve kurallarıyla bunların hukuki düzenini gözden 

geçirmeyi gerektirmektedir. Öncelikle genel kabul görmüş kavramını, uluslararası genel kabul 

görmüş durumuna getirme çabası, muhasebe standartlarında birliktelik sağlanarak aşılmaya 

çalışılmaktadır (Güvemli, 2008: 256-257). 

Türkiye, tekdüzen hesap planı açısından önemli değişimler gerçekleştirmiştir. Bu değişimlerin 

ışığında konu değerlendirildiğinde Türkiye’nin gelecek yıllarda, uluslararası standartlara 

entegrasyonunun başarılı olacağı varsayılabilir.    

Geçtiğimiz 60 yıl içerisinde oluşan ve çalışmamızda değindiğimiz tarihsel gelişmeler ve 

bunlara paralel uluslararası gelişmeler gösteriyor ki, aşağıda belirtilen direktifler ışığında çalışarak, 

ülkemiz açısından, mesleği ciddi biçimde geliştirmemiz gerekmektedir (Aysan, 2008:48): 

 1.  Ülkede UFRS’lere tam uyum konusunda ivmelenme elde edilebilmesi için tam uyumun 

başarılmasına yönelik meslek tarafından sağlanan destek arttırılmalıdır. Bu yoğun değişimin 

gerçekleşebilmesi için pek çok yasal ve idari araştırmaya gerek olduğu görülmektedir.  

 2.  Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinin, yüksek mesleki standartlar oluşturabilmesi için 

toplum ve firmalardan mali desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Merkez Bankası, TMSK ve diğer 

kurumlar ile sivil toplum örgütlerinin bu çabaları desteklemeleri gerekmektedir.   

3.  3568 sayılı meslek kanunu üzerinde çalışılmalı, muhasebe, finansal raporlama ve denetim 

ile ilgili mesleki standartların iyileştirilmesine yönelik IFAC ve AB standartlarına yönelik geniş 

çaplı değişiklik öngören araştırmaların desteklenmesi gerekmektedir.   

Dünyadaki gelişmelere ülkemizde de paralel olarak birçok yasal alt yapı düzenlemesi 

yapılmıştır. Ancak, uygulamaların yasalara uygun hale getirilmesi için çalışmaların sürdürülmesi 

gerektiği düşünülmektedir (Güneş vd., 2008:64). 
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ENFLASYONA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

 

Prof. Dr. Arif Özaydın 

 

 

Teşhis tedavinin yarısıdır. 

 

Enflasyon ve Mikro Çözüm Önerileri 

Özet  

Enflasyon Fiyatlar genel Seviyesinin (FGS) yükselmesidir. Fiyatlar genel seviyesindeki yükselme paranın 

alım gücünü düşürür. Paranın alım gücündeki düşme ise bugünün para ekonomisinde hayatı bir bütün olarak 

etkilemektedir.  

  

Enflasyon ekonomik, sosyal hatta siyasal maliyeti olan bir olay ve olgudur. 

Ekonomi çevrelerinin birçoğu enflasyonun, “enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgu” olduğu 

hipotezine inanmaktadırlar. Bu nedenle enflasyon para yönetimi birimine (Merkez Bankasına) havale 

edilmiştir. Ancak enflasyon MB’nın inisiyatifine bırakılamayacak kadar ciddi, maliyetli bir sorundur. 

Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası yönetiminde para politikası ağırlıklı bir politika yürütülmektedir. 

Ancak bugün MB’nın faiz ve eksenli para politikası uygulamaları ile enflasyonu düşürmenin mümkün 

olmadığı anlaşılmıştır.  

 

Parasalcı iktisatçıların aksine enflasyon sadece parasal bir olgu değildir. Dolayısıyla da enflasyon sadece 

para politikaları ile çözülemez. Çok boyutlu bir ekonomik hastalıktır. Bu hastalığı yenmenin yolu toplam 

talebi daraltıcı politikalar değildir. Talebi karşılayacak üretime dönük politikalar ile üretici-nihai satıcı 

arasındaki zincirin adil bir yapıya kavuşturulmasından geçmektedir.  

 

Bu raporda önce enflasyon kavramsal çerçevede ele alınmakta, enflasyon çeşitler ve enflasyonun etkileri 

ortaya konulmaktadır. Sonra enflasyonu önlemeye dönük tedbirlerden bahsedilmektedir. Daha sonra ise 

MB’nın enflasyonu önlemedeki başarısızlığı üzerinde durulmuştur. Sonuç kısmında ise enflasyonu 

önleyecek mikro öneriler ve yapısal çözümler sıralanmaktadır.    
 

INFLATION AND MICRO SOLUTIONS 

Abstract 
Inflation is the rise of prices general level(PGL), The rise in the general level of prices reduces the 

purchasing power of the money. The decline in the purchasing power of money affects life as a whole in 

today's money economy.  

Inflation is an event and phenomenon that has economic, social and even political costs. Many economists 

believe in the hypothesis that inflation is a “monetary phenomenon at all times and everywhere.” Therefore, 

inflation was transferred to the money management unit (Central Bank). However, inflation is a serious, 

costly problem that is not left to the initiative of the CB.  A monetary basedpolicy is carried out in the 

Central Bank management in the struggle against inflation. However, it is understood that it is not possible to 

reduce the inflation rate due to the CB's interest and monetary policy implementations. 

Unlike monetary economists, inflation is not just a monetary phenomenon. Therefore, inflation cannot be 

solved only by monetary policies. Because, inflation is an economic disease with many dimensions. 

Therefore, the way to overcome this disease is not the total demand-reducing policies. The solution of this 

problem is to ensure a fair structure with production oriented policies to meet the demand, the chain between 

the producer and the final seller. 

In this report, inflation is discussed in the conceptual framework and the effects of inflation types and 

inflation are presented. Then it is mentioned that measures to prevent inflation. Afterwards, it was focused on 

the failure to prevent the CB’s inflation in Turkey. In the conclusion part, micro recommendations and 

structural solutions are listed to prevent inflation. 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

552 

 

 

TEŞHİS 

Enflasyon tek boyutlu değil çok boyutlu bir sorundur. Arz, talep, maliyet boyutlu olduğu 

kadar ithal ve fırsatçılık boyutu da olan kompleks bir iktisadi sorundur. Enflasyonu bir yerden 

başlayıp birbirlerini beslemekte ve bir sarmal oluşturmaktadır. Toplam talepteki artışı ile başlayan, 

arz enflasyonu ile devam eden yada ithal enflasyon ile başlayıp fırsatçılık ile devam eden bir 

enflasyon spirali söz konusu olabilmektedir. 

Türkiye’deki enflasyon daha çok Arz yönlü bir enflasyondur. Arz enflasyonu, arzın talebi 

karşılayamaması nedeniyle enflasyonun yükselmesidir.  Arz nedeniyle ortaya çıkan enflasyonun 3 

nedeni vardır. 

1. Girdi Maliyetlerindeki artış: Ekonomide üretim faktörleri piyasasında 

rekabetin bozulması sonucu girdi fiyatlarının yükselmesi, maliyetlerin artmasıyla toplam 

arzın azalması ya da girdi maliyetlerindeki artış fiyatların artmasını tetiklemektedir. Buna 

maliyet enflasyonu denir.  

2. Üretimde ithal girdilerin kullanılması, dışa bağımlı üretimde döviz 

kurlarındaki artış ya da ithal girdi fiyatlarındaki artış, maliyetlerin artmasına neden olur. Bu 

şekilde ekonominin üretimde dışa bağımlı olması nedeniyle ortaya fiyat artışlarına İthal 

Enflasyon adı verilir. 

3. Üçüncü neden maksimum kârı hedefleyen firmaların, rekabeti bozucu 

girişimlerde bulunarak fiyatlarını artırmalarıyla ortaya çıkan Enflasyondur. Firmalar açık ya 

da zımni anlaşmalarla, rekabeti ortadan kaldırarak fiyatların yapay olarak artırmasını 

sağlayabilirler. Bu şekilde rekabetin ortadan kalkması ile kâr marjlarını artıran firmalar, 

enflasyonun artmasına neden olurlar. Bu tip enflasyona kâr enflasyonu ya da fırsat 

enflasyonu adı verilir. Eylül ve Ekim ayı enflasyonunun beklenenden yüksek çıkmasının 

önemli nedeni bu tip davranışlardır.  

 

Enflasyonun çözümü Merkez Bankasına (MB) havale edilmiştir. MB’de Enflasyonu, yüksek 

faizlerle çözmeye çalışmıştır. Sonuçta Merkez Bankasının faiz ve döviz kuruna eksenli para 

politikası uygulamaları ile enflasyonu düşürmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

Merkez Bankasının enflasyonu çözememesinin nedeni yanlış teşhiste kaynaklanmaktadır. 

Enflasyon çok boyutlu bir ekonomik hastalık olduğu halde, MB enflasyonu sadece parasal bir olgu 

olarak ele almıştır. Bu hastalık tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen, hastalığın ilerlemesi, 

enflasyonu tetikleyen olgunun tespitinde (teşhiste) yanlışlık yapıldığı gibi tedavisinde de gecikme 

yaşanmaktadır. (Teşhis gecikmesi),  

Enflasyona önlemeye dönük politikaların uygulanmasında da gecikme yaşanmaktadır.  

Devamında politika değişikliği ve uygulamada arasında gecikme yaşanmaktadır (uygulama 

gecikmesi).  

Üçüncü gecikme de, Politikanın değişmesi ile etkinin ortaya çıkması arasındaki gecikmedir 

(etki gecikmesi). 

Bütün bu gecikmeler enflasyonu bugünkü düzeye getirmiştir. 

Faiz tek başına enflasyonun nedeni değildir. Ancak yüksek faizin yatırımları engellediği çok 

nettir. Faiz yatırımları önleyip arzın artmasına mani olması nedeniyle arz eksikliğine dayalı bir 

enflasyonist sonuç doğurmaktadır.     
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MB’nin, yüksek faiz politikası ile kuru denetim altına alamadığını, kur yüksekliğinin ithal 

enflasyona neden olduğunu açık bir biçime söylemek mümkündür.  

MB yüksek faiz politikası ile kuru dengeleyemediği gibi enflasyonist süreci de 

dizginleyememektedir. Başardığı tek şey yüksek faizlerle yatırımları engellemektir. Bu da üretim ve 

istihdamı olumsuz etkilemektedir. Engellenen yatırımlar nedeniyle ortaya çıkan arz açığına karşılık 

özel kesimin kolayca borçlanabilmesi talebi canlı tutmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan sonuç: 

enflasyonun artarak devam etmesidir. 

Kur, faiz ve enflasyon ilişkisi 

Türkiye gibi yüksek dış finansman ihtiyacı olan ekonomilerde yabancı paraların yerli para ile 

olan ilişkisi büyük ölçüde faiz - risk dengesiyle belirleniyor. Eğer bu tür bir ekonomide riskler 

yüksekse (örneğin cari açık yüksek, dış finansman ihtiyacı yüksek, siyasal belirsizlikler söz konusu 

ise, mali disiplinde sorunlar varsa, darbe girişimleri varsa, terörle mücadele ediliyorsa) o zaman 

yabancı para çekebilmek için faizlerin yüksek tutulması gerektiği pompalanmaktadır. Aksi takdirde 

dış finansman girişinin azalacağı ve kurların yükseleceğine işaret edilmektedir. Diğer taraftan kurlar 

yükselince riskler yükselir, dış finansman kaynaklarının gelmesinin azalacağı gibi içeridekiler de 

dışarı çıkmaya başlayacağına vurgu yapılmaktadır. Kurların yükselmesi yukarda ayrıntısıyla 

değindiğim gibi enflasyonun yükselmesine yol açmaktadır. Dalgalı kur rejimi uygulayan açık bir 

ekonomide paranın iç değeriyle dış değeri birlikte hareket eder. Yani enflasyon oluşmuşsa paranın 

dış değeri de düşer ya da paranın dış değeri düşmüşse enflasyona yol açar. Bu durumda paracı 

iktisatçılar için tek çözüm faizi yükselterek dış finansman için yeniden çekim alanı yaratmaya 

çalışmaktır. Güya böylece yabancı kaynaklar içeri çekilmiş ve kurlar düşürülmüş, enflasyon da 

denetim altına alınmış olur. Bu gün Türkiye dünyanın en yüksek faiz oranlarını geçerli olduğu ülke 

olmasına rağmen yabancı sermaye açığı devam etmektedir.  

Yabancı sermaye açığı MB’nın faizi yüksek tutmasına gerekçe oluşturmaktadır. MB’nın Faiz 

oranını yüksek tutmasının iki gerekçesi olabilir. Birincisi yüksek faiz oranlarının tasarrufu artırıp 

tüketimi kısacağı böylece de enflasyonun artışına mani olunacağı üzerinde durulur. İkinci nedeni 

yabancı sermaye çekerek kurların yükselmesini önlemektir. Ancak hemen belirtelim ki MB’nin 

enflasyon hedefini tutturmak için uyguladığı yüksek faiz politikası ile ne enflasyonu 

önleyebilmiş nede kurların dengelenmesini sağlayabilmiştir. 

 

TEDAVİ İÇİN ÖNERİLER 

 

Öneri 1  

Kısa vadede ilk yapılacak iş enflasyon hesaplarında sepetteki mal ve hizmetlerin fiyatlarının 

denetim altına alınmasıdır. TÜFE yaklaşık 407 mal ve hizmetlerin fiyatları üzerinden 

hesaplanmaktadır. TÜFE sepetinde yer alan 407 mal ve hizmetin fiyat artışları mercek altına alınıp 

takip edilmelidir. Bu mal hizmetler fiyat artışlarının üzerine gidilmelidir. Enflasyon bu mallar 

üzerinden hesapladığına göre bu malların fiyatlarındaki artışlar önlenebilirse enflasyonun da hızı 

kesilmiş olur. Burada yapılması gereken adı geçen mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması fabrika çıkış 

fiyatından, perakende satış fiyatına kadarki süreç takibe alınmalı ve denetim yapılmalıdır. Fiyat 

spekülatörlerinin enflasyonu artırmalarına müsaade edilmemelidir. Bu ekonomiye müdahale demek 

değildir. Her satıcının makul kâr (normal kâr) etmelerini sağlayacak bir ortamın temin etmektir. 

Fiyatların oluşumunu denetleyerek spekülatörlerin rantiyeci davranışlarının önüne geçilmelidir. 

Ekonomi Bakanlığı piyasa gözetimi ve denetimi konusunda piyasaya  arz edilecek her ürünün, 

insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin 

korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması, piyasa gözetimi ve denetimini 
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gerçekleştirmektedir. Etiket, işaret, ambalaj ve belge kontrolü kadar önemli bir konu da malların 

fiyatlarıdır. Fiyat, malların değişim değeridir. Bu değerlerin oluşumu denetlenerek ekonomide 

dengesizliklere yol açacak fiyat oluşumlarına mani olunmalıdır. Özetle TÜFE hesabına esas teşkil 

eden mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki oynaklık denetim altına alınarak, piyasa aksaklıkları 

giderilerek fiyatların makul düzeylerde oluşması sağlanarak fiyat enflasyonun (fırsat enflasyon) önü 

almak mümkündür. 

  

Öneri 2  

Uzun vadede enflasyonu kontrol altına almak için talebi kısmak yerine, talebe karşılık arzı 

artırıcı önlemleri almaktır. Talep büyümenin motorudur. Talebin olmadığı yerde büyüme 

gerçekleşmez. Enflasyonun çözümü talebe uygun üretimden geçmektedir. Yapılması gereken 

üretimi artmaya dönük politikalar uygulamaya koymaktır. Üretim için ihtiyaç duyulan emek, 

toprak, sermaye ve bilgi birikimidir. Burada temel sorun finansal sermayeye ulaşımdadır. 

Sermayeye erişimin önündeki yegâne engel ise yanlış faiz politikalarıdır. Ülkemizde faiz haddi 

dünya standartlarının üzerindedir. Bankacılık sektöründeki özel kesim para yönetiminde “tefeci” 

gibi davranmaktadır. Kamu kesimi ise buna destek olmaktadır. Para piyasasının devlet tarafından 

yönetildiği bir yapıya dönülerek, bankacılığı yatırımcıların finansman ihtiyacını karşılayacak bir 

yapıya dönüştürme gereği ortaya çıkmıştır. Böylece faiz yatırım ve büyüme için bir engel değil 

kolay ulaşılabilir bir faktör haline gelir. Bu yapısal dönüşüm bir an evvel yapılmalıdır.  

 

Öneri 3 

Enflasyon bir nedeni de arz ve taleple ilişkili olmayan üretici tüketici zincirindeki yapılsal 

bozukluktur. Üretici tüketici zincirindeki yapısal bozuklukları giderecek gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. Bir başka ifade ile üretici-nihai satıcı arasındaki zincirin adil bir yapıya kavuşturularak 

üreticinin ödüllendirildiği bir üretim sistemine geçilmelidir. 

 

Öneri 4  

Enflasyon hesaplamalarında önemli girdilerden birisi “gıda ve alkolsüz içecekler” grubudur. 

Grup 126 kalem maldan oluşmaktadır. Bu grubun TÜFE sepetindeki ağırlığı %26,22’dir. 

Enflasyona en çok katkıyı veren gruptur. Bu grup içinde yer alan malların fiyatlandırılması 

denetlenmelidir. Dünyanın en büyük tarım ülkelerinden biri olan Türkiye, yaş sebze/meyvede fiyat 

regülâsyonu bir türlü yapamıyor. Üreticinin kazanması gereken yerde aracıların saadet zinciri gibi 

işlettiği fiyat sistemi tüketicinin, gelirin daha fazlasını tüketime ayırmasına, tasarruf yapamamasına 

yol açmaktadır. 

Tarım sektöründe spekülatif davranışlar yaygınlaşmıştır. Türkiye, tarımda yılda yaklaşık 45 

milyon ton yaş sebze-meyve üretiyor. Dünyadaki toplam sebze meyvenin %4’ünü Türkiye üretiyor. 

Türkiye’de yaş sebze-meyve üretiminin yalnızca %5’i ihraç ediliyor. Geriye kalan yüzde 95’lik 

kısım 80 milyonluk iç pazara sunuluyor. Ancak bu miktarın % 25-30’u ise tüketiciye ulaşmadan 

çürüyor. Ülke olarak ürettiğimiz yaş sebze meyvenin dörtte birinin çöpe gitmesinden daha önemli 

olan ise tarladan-sofraya uzanan zincirde fiyatların katlanmasıdır. Enflasyona en büyük katkının 

tarımsal üründen geldiği her ay açıklanan enflasyon rakamlarından gözükmektedir.  

Tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki artış arz talep dengesizliğinden değildir. Sektördeki 

spekülatörlerin ürün fiyatlarının oluşumuna etkisi büyüktür. Çiftçinin ürünlerini elinden alan 

büyük tüccar ve spekülatörler, ürün toplayıp stoklara, soğuk hava depolarına yığıyorlar. Bu 

yöntemle piyasa ürün arzını düşüren spekülatörler, fiyatların yukarı çıkmasını beklemekte, fiyatlar 

http://www.milliyet.com.tr/sebze/
http://www.milliyet.com.tr/meyve/
http://www.milliyet.com.tr/sebze/
http://www.milliyet.com.tr/meyve/
http://www.milliyet.com.tr/tuccar/
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istedikleri seviye çıkınca stoklardaki ürünler piyasaya sürülerek anormal kâr elde ediyorlar. Bu 

rekabet bozucu davranışların önüne geçilerek fiyatların makul düzeyde oluşması sağlanabilir.  

Çiftçi-kabzımal-komisyoncu-toptancı halleri-pazar-market sürecinin denetlenmemesi, 

spekülatörlere karşı piyasayı regüle edecek mekanizmanın kurulamaması fiyat kontrolünü 

zorlaştırıyor. Bu sorunun önüne geçecek çözüm önerisi olarak yıllardır konuşulan soğuk hava 

depolarının yetersizliği sürüyor. Ortadaki çarpıklık hala tarladan manava saadet zincirinin 

kırılamadığını gösteriyor. 

 

Öneri 5 

Enflasyon önemli bir nedeni de ahlâki zafiyettir. Ekonomik ahlâkın önemsenmediği batı 

tipi liberal ekonomik sistem kendini açık ve şeffaf olarak tanımlar. Açıklık ve şeffaflık adına 

önerimiz, satış yapan herkes için “malların alım ve satım fiyatları görünür hale getirilmesi yasal 

zorunluluk” haline getirilmelidir. Burada narh konulmasını önermiyoruz, sadece Ahlaklı bir 

serbest piyasanın oluşturulması adına açıklık ve şeffaflık ilkelerinin hayata geçirilmesini sağlayarak 

piyasa fırsatçılarının ahlâksız davranışlarının önlenmesine dikkat çekmek istiyoruz.  

 

Öneri 6 

Kiraların ve gayrimenkul satışlarının Türk Lirası ile yapılma mecburiyeti iyi bir adımdır; 

ancak yeterli değildir. Türkiye’de her şey Türk Lirası ile alınıp, satıldığı bir düzene geçilmelidir. 

Çift para sisteminden (TL ve Dolar) tek para sistemine geçilmelidir. Gelişmiş ülke olmak, gelişmiş 

ülkelerle aynı prensiplerle hareket etmek istiyorsak, ülkemizde her şeyi Türk Lirası ile alıp satıldığı 

bir düzene geçilmelidir. Mal ve hizmet alım satımı Türk Lirası ile yapılmadığı sürece de, buna 

benzer krizler ve devalüasyonlar peşimizi bırakmaz. 

 

Öneri 7 

Merkez Bankası para basması yanlış bir politika olur. “Piyasanın para ihtiyacını karşılamak 

için para basılmaz. Basılırsa Enflasyona davetiye çıkarılmış olur. Bu hatalı bir politikadır. Devlet 

tahvili alıp, mali kuruluşlara para veriyorsanız; bu piyasaya para sürme anlamındadır. Yaptığınız, 

enflasyon olarak geri döner. Siz Hazine Tahvili alıp, Hazine’ye borç veriyorsunuz demektir. Mali 

kuruluşlara giden para ise, yeniden döviz talebi yaratacak ve döviz fiyatı artacaktır. Bu sarmalın 

içine girilmemelidir. 

  

Öneri 8 

Türk ekonomisinin parasal yapısı, gelişmiş ve büyük ekonomilerden farklıdır. Gelişmiş ve 

büyük ekonomiler tek para birimlidir. Türk ekonomisi ise, Türk Lirası ve döviz (dolar, euro, sterlin 

vs) olmak üzere, çift para birimlidir. (Bu paraların sadece birisinin yönetimi bizdedir). Peki, 

tedavüldeki paralardan biri üzerinde hiç hâkimiyeti olmayan Merkez Bankanın Dolar bazlı 

enflasyonu yönetme imkanı var mıdır. Elbette yoktur. Yapılması gereken tek para sisteminin geçerli 

olduğu bir ekonomik yapıyı inşa edecek gerekli kararları alınması zorunluluk arz etmektedir. 

Tek para birimiyle yönetilen ülkelerde geçerli olan, “faiz - enflasyon” ilişkisi, bizim gibi çift 

para biriminin geçerli olduğu ülkelerde ters çalışır. Çift para birimli Türk “devalüasyon-enflasyon-

faiz” sarmalı vardır. Bu sarmal, şöyle çalışır: 
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(Merkez Bankası’nın temel görevi olan) “Fiyat istikrarı”, sadece Türk Lirası’nın değerli 

tutulmasıyla sağlanır. Değerli Türk Lirası ise “cari açık” yaratır; bu cari açık da “finansal istikrarı” 

bozar.  Bozulan finansal istikrar ise giderek fiyat istikrarının bozulmasına yol açar. 

Öneri 9 

Milli ve bağımsız ülke olmanın yolu milli para kullanımıyla yakından ilişkilidir. Yabancı 

paraların kullanımı yaygınlaştıkça Merkez bankasının para piyasasını yönetmesi zorlaşır. Hatta 

ekonomik savaş ortamında, bugün olduğu gibi, döviz kriziyle karşılaşmak durumunda kalırız. Bu 

durumlarla karşılaşmamak için döviz kullanımına vergisel tedbirler getirilebilir.  
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ÖZET 

Karl Marx’ın kapitalizm kuramını, çağdaş Fransız felsefecileri Deleuze ve Guattari Nietzsche’nin 

diyalektik olmayan bakış açısıyla incelemektedirler. Anti- Oedipus (1972) eserinde, Deleuze ve Guattari,  

kapitalizmin genel hatlarını psikanalitik yapı şeklinde ifade ederler. Kapitalizm, kişileri hayat tarzı 

bağlamında şizofren yapmaz; ekonomik süreç bağlamında şizofren yapar. Marx düşüncesinde belirsiz 

üretme, yersiz yurtsuzlaştırılmış işle ilgili ekonomi politik bir durum mevcutken; süreç yabancılaştırmaya 

dönüşmektedir. Marx ve Deleuze özel mülkiyet fikrine karşı çıkmaktadırlar. Marx’ın özel mülkiyete karşı 

çıkmasının temel altyapısı kapitalizm iken, Deleuze ise psikanalizden yola çıkarak karşı koymaktadır. 

Deleuze, “Hakikat onu yeniden üretme isteğimizle ilgilidir” derken, hakikatin yenilenmesinin gerekliliğini 

ifade etmiştir. Bu çalışmanın amacı modern toplumun çıkmazlarını Marx bakış açısıyla kapitalizm ve 

şizofreni üzerinden Deleuze ve Guattari düşünceleri bağlamında bir değerlendirme ile sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Şizo-analiz, Anti-oedipus 

 

CAPITALISM AND SCHIZOPHRENIA: DELEUZE AND GUATTARI 

ABSTRACT 

They examine Karl Marx's theory of capitalism from the non-dialectical point of view of the 

contemporary French philosophers Deleuze and Guattari Nietzsche. In Anti-Oedipus (1972), Deleuze and 

Guattari describe the general aspects of capitalism as psychoanalytic structures. Capitalism does not make 

people schizophrenic in the context of lifestyle; makes schizophrenia in the context of the economic process. 

In Marx's thought, there is an uncertain production; the process turns into alienation. Marx and Deleuze 

oppose the idea of private property. While capitalism is the basic infrastructure of Marx's opposition to 

private property, Deleuze is opposed by psychoanalysis. When Deleuze said, ini The truth is about our desire 

to reproduce it, “he expressed the necessity to renew the truth. The aim of this study is to present the 

dilemmas of modern society from an Marx perspective with an assessment of capitalism and schizophrenia 

in the context of the ideas of Deleuze and Guattari. 

Keywords: Capitalism, Schizo-analysis, Anti-oedipus 

 

GİRİŞ 

Kapitalizmin yayılması ile meydana gelen yeni toplumsallık şekli Fransız felsefecileri 

Deleuze ve Guattari tarafından ele alınan önemli bir konudur. Marx’ın düşüncelerini içeren yönüyle 

Deleuze ve Guattari fikirleri başından beri toplumsallığın zıtlığını içermektedir. Kapitalist 

toplumsallık sadece kişiyi yalnızca kodlamalar aracılığı ile tahakküme tabii tutan bir toplumsallık 

olmamakla birlikte bu biçimde kişiyi farklı nitelikleriyle hem abluka altına almakta hem de almıyor 

gibi yapmaktadır. Deleuze metodolojisindeki önemli bir nosyon yersiz-yurtsuzlaşma’dır. Yersiz 
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yurtsuzlaşma göçebelik ile bağlantılı bir nosyondur. Deleuze ve Guattari’nin eserlerinde sıkça yer 

verdikleri bu nosyon hegemonik söylemlerin tutarlı ortamını dağıtmak‛ (Goodchild, 1996: 57) fikri 

neticesinde yersiz-yurtsuzlaşma nosyonuna yeni bir anlam yüklemektedir. Yersiz-yurtsuzlaşma hem 

köklerinden kopmama hem de tam anlamıyla geleneğine ve geçmişine ait olmamak ve bağ 

hissetmemek halidir. Göçebelikle toplumdaki imgeler, fikirler ve toplumsal pratikler oldukları 

alandan koparılarak dünyayı dolaşırlar. Bu durum Deleuzyen felsefede yersiz-yurtsuzlaşma şeklinde 

isimlendirilmiştir. Deleuze ve Guattari düşüncesinde kapitalist toplumsal makine kendi üretim şekli 

itibariyle akımların kod çözümü ve yersiz-yurtsuzlaşması ile ifade edilmektedir. Kod çözümü bir 

kodun anlamlandırılması değil kodun parçalanışı demektir. O, tarihsel süreçteki toplumsal yapıların 

kodladığı ve üst kodladığı akımların kod çözümünü gerçekleştirmesine olanak sağlar fakat diğer 

tüm üyelerden daha acımasız biçimde akımları kapitalist sermayenin bedenine bağımlı kılan katı bir 

aksiyomatiği onların yerine koymaktadır (Deleuze ve Guattari, 1990: 355-356) . 

Kapitalist makine bir yandan akımların kod çözümü ya da yersiz-yurtsuzlaşmayı meydana 

getirirken diğer taraftan onların şiddetli yeniden yerli-yurtlulaşmaları olarak çifte bir hareketin 

ifadesidir. Bu,  insanı geçmiş bağlardan kopardığı ve bu şekilde eski aidiyetleri yıktığı için bir 

yersiz-yurtsuzlaştırmadır. Bunun sebebi artık eski merkezlerin yok edilmesidir. Bu şekilde eski 

feodal kölelik yıkılmıştır. Birey özgürlüğü esas olmaktadır. Bu bağlamda bireyin kapitalist sermaye 

içinde yeniden üretilmesi ve bu şekilde yeniden bir otoritenin tahakkümü altında kalması durumu 

ortaya çıkmaktadır. Deleuze ve Guattari’nin kapitalist toplumsallıkla ilgili fikirleri sermayeye bağlı 

yeni bir toplumsallık tipi ile sınırlı değildir. Deleuze ve Guattari’ye göre kapitalist toplumsallık 

benzersiz bir güruhun örgütlenmeye yarayan şekliyle eşsiz kölecilik ve emsalsiz bir itaate zemin 

hazırlamaktadır. Efendilerin bile olmadığı bir düzen süregelmektedir. Yalnızca başka köleleri 

yöneten köleler mevcuttur. Burjuvazi erekler için pozitif değeri absorbe eder ama aslında bir bütün 

olarak bakıldığında bu durumun kendi çıkarı ile alakası bulunmamaktadır (Deleuze ve 

Guattari,1990:368-369) Kapitalizm dünya ölçeğinde ekümenik bir dönüşümü içermektedir 

Anti- Oedipus eserinde, Deleuze ve Guattari, geç kapitalizmin genel şuurunun şizofrenik 

olduğunu ifade ederler. Ama kapitalizm, kişileri hayat tarzı olarak değil ekonomik anlamda şizofren 

haline getirmektedir. “Kapitalizm de bir sosyal olgudur, fakat diğer sosyal olgulardan farklı olarak, 

daha negatiftir. Şizofrenlik de, kendine has bir tökezleme ile aynı şeyi gerçekleştirmektedir. Yersiz 

yurtsuzlaştığında kapitalizm ile aynı görevi üstlenir, tutarsızlığı sebebiyle dahası ondan fazlasını 

yapma eğilimindedir. Kapitalizm daha tutarlıdır (Deleuze, 2005:19). 

Deleuze ve Guattari düşüncesine göre, psikanaliz, kapitalizmin bir parçasıdır. Onlara göre 

kapitalizmde sürekli olarak iki hareket bulunmaktadır: Bir taraftan akışların açıklığa kavuşturulması 

ve yersiz yurtsuzlaştırılması ki bu subjektif etkinliğin keşif yönüdür, diğer yandan ise yeniden yerli 

yurtlulaştırmanın devam etmesidir. Uygulanmaması gereken lokal despotizm uygulanmaktadır. 

Yeniden yerli-yurtlulaştırma saf arkaizmlerin bir yeniden canlandırması değildir yalnızca; bu 

anlamda yeniden yurtlulaştırmanın öznel olması gerekmektedir. Özel mülkiyet şartları altında 

oluştuğu müddetçe ekonomi politik bir durumdur. İkinci olarak da öznel modern ailede meydana 

geldikçe de, psikanalizin görevidir. Bu anlamda psikanaliz, en az ticaret kadar, ekonomist kadar ve 

en az sanayici kadar kapitalizme aittir  (Deleuze,2005: 77). 

Deleuze ve Guattari’ye göre kapitalist sistem tüketim ürünleri ürettiği gibi şizolar 

üretmektedir. Kapitalizmin yarattığı kişilerin devamlı klinik veya bağımlı hasta kişiler olmasını 

Deleuze ve Guattari kapitalizmin tüm toplumların sınırı olmasına bağlamaktadır. Kapitalizm 

dışındaki sistemler kodlama sistemiyle işliyorken, kapitalizm kodların parçalanması sistemiyle 

işlemektedir. Bu sebeple kapitalizm her toplumun göreceli sınırı olmaktadır. Şizofreni ise buna 

karşılık sosyal bağları bulunmuş organsız bedenlerin özgür bir devlette akışına sebebiyet veren 

mutlak sınırdır. Deleuze ve Guattari’ye göre şizofreni kapitalizmin en yoğun yönetiminin 

neticesidir. Kapitalizm sınırlarının dışına çıkabilen bu şizofreniyi tekrardan kendi içkin sisteminin 
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içine almaya çalışmaktadır. Şizofreni kapitalizmin kodlarını çözmesi sebebiyle, kapitalizme özdeş 

değildir; o farktır. 

Kapitalizm düalizmi iki ana etmen üzerine inşa edilmiştir. Bu etmenlerden biri para kazanma 

üzerine, diğeri ise yatırım dengesi üzerinedir. Kapitalizmde bu bahsi geçen iki ana etmeni tam 

olarak birbirinden ayıracak bir fark mevcut değildir. Bu iki ana etmen arasındaki denge, akış ve kod 

çözümü veya oluş ile süregelmektedir. Bu sebeple kapitalizmin sınırı aşkın veya dışsal değil aksine 

içsel ve içkindir. Kapitalizm kendi sınırlarını devamlı olarak yeniden üreterek, devam eden şekilde 

var olan durumun ötesine geçmektedir. Kapitalizm tüm toplumların dış sınırı ise, bu kapitalizmin 

bir dış sınırının mevcut bulunmamasının bir sonucudur; kapitalizmin, kapitalin kendisi olan içsel 

sınırları bulunmaktadır (Deleuze ve Guattari,1990:251) . 

Kapitalizmde devlet ve ordu anti üretimin sonucu ve bu üretimin bütünlerini oluşturmaktadır. 

Kapitalizmde üretim içsel ilişkiler sonucu meydana geldiği için anti üretimin aygıtları da artık 

üretime zıt olan aşkın haller değildir. Aksine kapitalist makine kendini üretici makine yoluyla 

açıkça pozitif değeri, üretimi veya kapitali düzenlemek için harekete geçmektedir. Kapital, 

kapitalistin organsız bedeni durumundadır. Kapital, psikiyatrinin eşdeğer bir ifadesiyle akıldışıdır. 

Para rejimi kendi içinde çok özel bir akıldışılık bulundurmaktadır. Bu rasyonelliğin olmadığı 

durumda para sadece onun akışı ve birikimi olmayıp, para kapital için paranın üretimi olmaktadır. 

Para küreselleşme anlamına gelen artı değer yaratmaktadır (Deleuze ve Guattari,1990:265) . 

Kapitalizm uluslararası ilişkiler de paranın üretim akışı ile belirlenmektedir. Kapitalizmi 

nesnelleştiren şey, uluslararası ekonomik ilişkilerin üretim kurallarına göre işleyip işlemediğidir. 

Uluslararası ilişkiler ise sosyal oluşumların bağdaşıklığına doğru bir eğilimle şekillenmektedir 

Kapitalizm ticari kaygıyla üretimin artması sebebiyle aksiyomlar oluşturarak bütün sosyal formları 

da onların kapasiteleriyle eş zamanlı olarak dönüştürme eğilimindedir. Bu anlamda kapitalizm 

aksiyomatiktir, çünkü onun içsel tek bir yasasının dışında başka bir yasası bulunmamaktadır. 

Kapitalizmin içsel yasası kaynakların ve enerjinin uç sınırlarıyla evrendeki sınırları arasındaki 

farkla kişileri karşı karşıya bırakmasıdır. Deleuze ve Guattari düşüncesine göre bütün bu uç sınırlar 

kapitalizmin kendi sınırlarını ifade etmektedir. Kapitalizm kendi sınırlarını aşmak gayesi 

içerisindedir. Bu anlamda yeni endüstriler, yüksek kazançlar kapitalizmin kendine koyduğu 

hedeflerdir. Bu durum da petrol ve nükleer gücün tarihini ortaya koymaktadır. Buna karşın totaliter 

rejimler kendi sınırları ile yüzleştiklerinde, sınırlarını aşmak yerine o sınırları koruma ve kısıtlama 

yolunu seçmektedirler. Sosyal demokratik rejimlerde ise bu durum sınırlarının yanlış 

konumlanmasıyla yüzleşme şeklinde gerçekleşmektedir. Deleuze ve Guattari için kapitalizmin 

işleyişi yer yurt üzerinden değildir. Kapitalizmin işleyişi yersiz yurtsuzlaştırma üzerindendir. Özel 

mülk de daha çok dönüştürülebilir soyut haklar üzerine kuruludur. Bu sebeple de kapitalizm büyük 

bir ölçekte emperyal bir organizasyonun neticesidir. Bu dönüşümlerin kendi olumsallıkları 

bulunmaktadır. Bütün bunlarla beraber geniş çaplı ağlar sosyal oluşumlar ve ilişkiler için belirleyici 

olmaktadır. Bundan dolayı kapital, devletsiz işleyen ekonomik düzenin büyümesidir. Deleuze ve 

Guattari için kapitalizm ne devlete karşı bir savaş ne de ticaretin bir ismidir, kapitalizm yersiz-

yurtsuzlaştırmanın üst biçimidir. Guattari’ye göre kapital soyut bir kategori değildir: O, sosyal 

oluşumların neticesinde şekillenen bir göstergedir (Deleuze ve Guattari,1990:501-511) 

Guattari düşüncesine göre kapitalizm sadece tüketim amaçlı ticari mallar üretmemektedir. 

Kapitalizmin kurumsal ve alt bireysel mekanizmalar, algı sistemleri, imgeler, hiyerarşiye boyun 

eğmeler ve tahakküme yönelik değerler üretmektedir. En eski toplumlara bakacak olursak gücün 

kapitalleşmesi ile mutlaka karşılaşma hali söz konusudur. Söz konusu güçler çoklu bir forma 

bürünebilmektedirler; ünün kapitali, kişide bedenleşmiş gücün mistik kapitali, etnik grup kapitali... 

Guattari bireylerin gelişme aşamalarındaki kapitalizmi, beşikteyken, konuşmaya başlamadan temsili 

nesneler, televizyon, yetiştiği çevre ve aileyle elde ettiklerini ifade etmektedir. Deleuze’e göre ise 

kapitalizm yersiz yurtsuzlaştırma rejimidir. Kapitalizmin kendisinin dışındaki her şey irrasyonelin 
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rasyonalitesidir. Deleuze’e göre rasyonallikte yasa dışı bir şey bulmak mümkün değildir. Kapitalist 

sistemde ideolojinin de bir anlam ifade etmediği görüşünü savunmaktadır. Zaten sorun ideoloji 

değildir; burada ekonomi-ideoloji karşıtlığı anlamını kaybetmektedir. Kapitalist sistemde temel 

sorun gücün organizasyonudur. Burada gücün organizasyonu arzunun ekonomi içerisine yatırılmış 

akışıdır. Deleuze ve Guattari düşüncesine göre kapitalizmde ideoloji bir yanılsamadır. Marksist 

fikirdeki altyapı, üstyapı ideolojik ayrımı burada söz konusu değildir. Bu sebeple kapitalizmde 

ideolojideki arzu rejimi kabul edilmemektedir. Arzu alt yapı içerisine aşılanır ve alt yapı arzunun 

işleyişinin kusursuz bir sistemini oluşturmaktadır. Deleuze’e göre alt yapıda arzu gücü organize 

ederek sistemi tahakkümü altına almaktadır. Bu tahakküm altına alma halinde ideoloji yoktur, 

sadece arzu ve ekonomik alt yapının birliği olan gücün organizasyonu vardır. Deleuze ve Guattari 

burada şizo analizle kapital arzunun sert bir eleştirisinde bulunmuşlardır. Deleuze ve Guattari’ye 

göre şizofrenler kapitalin örselediği, ilaçlarla baskı altına aldığı, sosyal baskı ile sınırladığı sistemin 

dışına çıkarak kendi arzularını üretebilenler olmaktadır. Deleuze ve Guattari için kapitalizmin 

yeniden yer yurt edindirme mekanizmasından sıyrılabilenler ise şizofrenlerdir (Guattari, 2007: 38-

41). 

Hazza çağrı çağında hayatlarımızı sürdürmekteyiz. Kapitalizmin hüküm sürdüğü çağımızın 

ifadelerinden birisi, “her şeyden zevk al ve sürekli olarak ye” ifadesidir (Baudrillard,2001:29). Bu 

konuda benzer görüşe sahip bir diğer kişi ise Sokrates’in öğrencisi Aristippos, “Her birey haz 

arayışı içerisindedir ve elemden kaçar, haz yalnızca kişinin kendisi için istenir” ifadesiyle 

kapitalizm eleştirisinde bulunmuştur (Hançerlioğlu,1985:36).  Kapitalizm sürecinde insan, hayattan 

haz alma çabası içerisinde, hayattan zevk alma ile özdeşleştiren, yemek yeme ve haz alma peşinde 

insan tipine doğru evrilmiştir. Kapitalizm, temelde, kişilerin haz almaları için var olan bir haz 

makinesidir. Deleuze ve Guattari düşüncesine göre, kapitalizm, insan bedeninin her organını haz 

odaklı yeme makinesi, anal makine, konuşma makinesine dönüştüren bir mekanizmadır (Guattari, 

2007: 43). Bu düşünceye paralel bir düşüncede kendini kötü hissediyorsan ye, mutsuzlukların sona 

ermesi yeme ile gerçekleşecektir, yegane yol tüketimdir; tükettiğin müddetçe kendini iyi 

hissedersin” düşüncesidir. Tüketim alanlarının bir tapınma merkezi ve eğlence mekanları haline 

geldiği ve her yerin muhakkak anlık tüketim merkezi olduğu günümüz dünyasının ne kadar da 

doğru bir yansımasıdır (Bauman, 1999: 95). 

Kapitalizm ile şizofreni arasında bir bağ bulunmaktadır. Şizofreniyi ele alan psikanaliz de, 

kişiler için problem teşkil eden kapitalizm de bunalımların sistemidir, ikisinin devam edebilmesi, 

bunalımlara bağlıdır. Hem psikanaliz hem de kapitalizm, sorun ve krizle yaşarlar, bunalımlar her 

ikisinin de yaşamını devam ettirmeleri için elzemdir. Bu konuya destek niteliğinde olan lucrèce’in 

ifadesi şu şekildedir; ‘iktidarlar problemli bireylere ihtiyaç duymaktadır, bu problemli kişilerin 

hastalıklarını sağlıklı kişilere de bulaştırabilmeleri için’ bu problem durumu kapitalizm için de 

psikanaliz için de eş değerli doğru bir ifadedir. (Deleuze ve Guattari, 1990: 6). Bu bağlamda, 

kapitalizm ve psikanaliz, bunalımlardan beslenmektedirler. Bir örnek verecek olursak, hastalık 

“tekrar zaman, ‘kontrol edilmesi’ gereken bir şeydir ve zaruri olarak insani ilişkileri buna 

uyarlamak gerekmektedir” (Deleuze ve Guattari, 1990: 11). 

Kapitalizm toplumu, “hayatın tıplaştırılması”  yoluyla kişilerin sağlığında ve kişilik 

yapılarında önemli derecede yıkımlara sebebiyet vermiştir. Günümüzde, tüm kurum ve yapılarıyla 

küreselleşme ile birlikte kapitalizm tüm sosyal bedenlerde nüfus etmiştir (Deleuze ve Parnet, 1990: 

195) .Globalleşmenin meydana getirdiği kültür, mekanları aynileştirdiği gibi kişileri 

standartlaştırmış, kişileri şizoid hale getirerek onları tekdüze hale getirmiştir. Deleuze ve Guattari 

bu konu ile ilgili olarak eserlerinde “Batı medeniyeti renault araba üretir gibi şizofrenler de 

üretmektedir” ifadesini kullanmışlardır (Deleuze ve Guattari, 1991: 67).  

Küreselleşme ile küresel güçler bireyleri tüketime yöneltmektedir. İktidar sermayenin politik 

yansıması olarak hayatın her alanına nüfuz etmiştir.  Kapitalizmin yayılmaya başladığı 18. 
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yüzyıldan itibaren hayat standartları ve insan bedeni iktidarın nesnesi konumunda olmuştur. 

Önceleri yalnızca malları ve hayatlarına el koyulabilen hukuksal tebaa mevcutken, çağımızda 

bedenler mevcut bulunmaktadır. “İktidar materyalistleşerek özünde hukuksal olmaya bir son 

vermiştir. Beden ve yaşam bütünüyle iktidarın alanındadır” (Foucault, 2000a: 153). Kişiler 

çoğunlukla iktidarın onaylayıcı amacına hizmet etmek yerine, her zaman onun aracısı 

durumundadır.  Kapitalizmde kişiler ilkel bir atom, iktidarın tecziye ettiği çoğul ve atıl bir şey 

olarak; iktidarı da kişileri de bu şekilde etkisini aza indirgeyen bir yapı olarak görmek son derece 

yanlıştır Bir bedenin, hareketlerin, söylemlerin, arzuların kişiler olarak ifadesi ve kurulması tam 

olarak iktidarın etkisini ortaya koymaktadır. Kişiler iktidarın bir etkisi ve bununla birlikte, bir 

aracıdır: İktidar kurduğu kişiler üzerinden işler” (Foucault, 2000b: 107).Kişilerin bedeninde onların 

haz ve tüketimlerine doğrudan ya da dolaylı olarak müdahale etmeyi amaçlayan iktidar vardır. 

İktidar, kişilerin bedeninden geçiş yaparak onlara nüfuz etmektedir (Foucault, 2002: 43-44). 

Kapitalizmde toplumlar tüm kodlar için belli beğeni biçimleri sunmaktadırlar. Kodun tadı, 

lezzeti yıkıcı ve zevksizdir. Kod çözümü bu noktada bir kodu anlamlandırma çabasıdır. Kod 

çözümü burada herhangi bir koda arkaik, folklorik ve tortusal bir görev addetmektedir. Deleuze ve 

Guattari kapitalizm ile şizofrenik akışların arzu akışlarının kod çözümü anlamında birbirine özdeş 

görülmesinin doğruluğunu tartışmaktadırlar. Kapitalizm batı medeniyetinin sanat ve bilimine can 

veren şizo-akışları meydana getirmektedir. Batılı kapitalist toplumların büyük bir problem kaynağı 

olan şizofenlerin üretimini de arttırmıştır. Deleuze ve Guattari şizofreninin kapitalizm ile olan 

bağını hayat, doğa ve ideoloji problemlerinden daha öte bir hale gelmiş olduğunu ifade 

etmektedirler. Deleuze ve Guattari bu anlamda batılı toplumların bir araba veyahut bir şampuan 

markası yaratır gibi tekdüze, aynı şizofrenler yaratmaktadırlar. Tek fark şizoların satışının mümkün 

olmamasıdır. Deleuze ve Guattari şizofreninin klinik bir vaka şeklinde görülmesi gerektiğini ifade 

etmektedirler (Deleuze ve Guattari, 2004: 266). Kapitalizm ile şizofreni arasındaki ilginin bağlamı 

kapitalizmin tüm toplumların sınırı olmasıdır. Kapitalizm bir kopuş meydana getirmektedir. 

Kapitalizm bu anlamda kodları aksiyomatikleştirmektedir. Şizofreni bu anlamda özgür bir durum 

olarak akışları sosyalleşmemiş organsız beden üzerindeki kesin sınırdır. Şizofreni kapitalizmin 

dışsal sınırı ve onun eğilimlerinin derin bir sonucudur. Kapitalizm bu sınırı geriye ittiğinde ya da 

yerinden ettiğinde varlığını devam ettirememektedir (Deleuze ve Guattari, 2004: 267) 

Şizofreni kapitalizmin kimliği değil, tam tersi olarak kapitalizmin farklılaşması, ayrılması ve 

ölümüdür. Parasal akışlar tam olarak şizofreniktir fakat işleyişleri yalnızca içkin aksiyomatik ilkeyle 

mümkündür. Bir bankacının, sanayicinin, orta veya yüksek düzey yöneticinin ve iktidarın dili 

şizofrenik bir dildir. Deleuze ve Guattari’ye göre kapitalizmin ve şizofreninin en iyi ifadesinin 

kopuş-akış olduğunu ifade etmişlerdir. Kapitalizm ve şizofreni birbirinden farklı ifadelerdir. 

Kapitalizm ahlaki ve mantıksal imkansızlık yüzünden bir kodu diğeriyle değiştirmemektedir. Tüm 

zulüm ve terör sistemleri kapitalizm öncesi toplumsal yapılarda görülmüştür. Deleuze ve Guattari 

bir önceki toplumsal yapının özelliklerinin bir sonraki toplumsal yapı içerisinde sürdürülmesi 

neticesinde meydana gelen toplumsal manzarayı “gizli toplumlar” kavramı ile ifade etmişlerdir. 

Deleuze ve Guattari ifadesine göre kodların işleyişi ekonomi ekseninde gerçekleşmez. Althusser ve 

Balibar ifadesine göre: jüridik ve siyasal ilişkilere egemen statü verilmesidir. Feodal dönemde bu 

durumu rahatlıkla görebilmekteyiz. Artı değer biçimi olarak artı-emek bu emekten zaman ve süre 

açısından aynı olmayan bir akış meydana getirir ve neticesinde kendisi ekonomik olmayan 

faktörleri ortaya çıkaran ve niteliksel olana karışmak elzem hale gelmektedir. Kendi kendine 

meydana gelen anlaşma ve akrabalık ilişkileri ilkel toplumlarda mevcuttu ve ekonomik güçler ve 

akışlar yeryüzünün tam bedenine kaydolmaktaydılar (Deleuze ve Guattari, 2004: 268–269). Tam 

bedenin anti-üretim örneği olarak mülk edindiği ekonomiye başvurduğu yerde sürekli işleyen bir 

kod mevcuttur. Arzu göstergesinin, üretime ve akış kopuşlarına dayanarak ekonomik bir gösterge 

olması dolayısıyla, extra ekonomik iktidarca yönetilen bir göstergenin kendisine refakat ettiğinin 

sebebi olmaktadır. Kapitalizmin diğer üyelerinin aynı olmamasının temel sebebi ekonomik bir 
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örgütlenmeye malik olmasıdır. İlkellikte iktidarın belirleyiciliği söz konusu iken kapitalizmde ise 

ekonominin belirleyiciliği söz konusudur.  Bu anlamda anti-üretim aygıtları aşkın olmaya son 

vermişlerdir.  Tüm üretim süreci doldurmakta ve üretim süreci ile birlikte aynı alanda 

bulunmaktadır. Kapitalizmin güçlü olmasının sebebi aksiyomatik işleyişinin bir neticesidir (Deleuze 

ve Guattari, 2004: 271). 

Kapitalist aksiyomatik doyumsuzdur sürekli şekilde bir öncekine yeni bir aksiyom ekleme 

çabası içerisindedir. Kapitalizm bu bağlamda içkin alanı ifade ederek o alanın işgal edilmesine 

imkan tanımaz İlkel kodlar tarafından sınırları çizilmiş teritoryal alanı ile kıyaslandığında bu yersiz-

yurtsuzlaşmış alan aksiyomatik ile çizilmektedir. Kapitalist aksiyomatiğin bedenleri işaretlemeye 

gereksinim duymamaktadır. İlkellikte olduğu gibi insan için bir bellekte yaratmak yerine kapitalist 

aksiyomatik bütün bellekleri yok etme eğilimindedir. Bellek muhafazakâr bir mekân olarak bizi 

kapitalist dünyanın öğelerine bağlamaktadır. Tüm toplumlar bellek üretmektedir. Bir kimliğiniz 

olması bir belleğe de sahip olup toplumsal alanda varlığınızı muhafaza ettiğiniz anlamına 

gelmektedir. Bu anlamda kapitalist aksiyomatik toplumsal-dışıdır. Kapitalist aksiyomatik bütün 

inanç türlerini yıkarak artık hiç kimse hiçbir şeye inanmama eğilimindedir. Kapitalizm anlamın bir 

neticesidir. Kapitalizm ile kişiler artık özelleşmiştir. İlkellikte olduğu gibi organları ve bedenin 

kendisinin dışında bir güç tarafından yönetilmemektedir. Kişiler artık kendi bedensel imkanlarının 

performatif işleyişinin farkına varmışlardır. Her bir kişinin kişisel bir aksiyomu söz konusu olup 

dışarıda kalma durumu söz konusu değildir. Bu durum zulüm de terör de değildir bu bir kinizmdir. 

Kapitalizm kodlar ile değil de aksiyomatik aracılığıyla varlığını sürdürmektedir (Deleuze ve 

Guattari, 2004: 272).  

Kapitalizmin komünizmi sindirmesinin arka planında kapitalist aksiyomatik vardır. 

Kapitalizm devamlı yeni aksiyomlar üreterek komünizme hakim olmuştur. Bu anlamda işçi sınıfı 

üzerine de yeni aksiyomlar ortaya koymuştur. Kapitalizm sabit değil dinamik bir sistemdir. Devamlı 

olarak kendisini değişen şartlara göre uyarlayabildiği müddetçe var olabilecek bir sistemdir 

(Deleuze ve Guattari, 2004: 275). 

SONUÇ 

Kapitalizm değişen koşullar neticesinde kendini yenileme konusunda diğer sistemlere nazaran 

daha başarılıdır. Kapitalizm hâkim bir kodun olmaması neticesinde mikro toplumsal birimlere 

ulaşma amacı taşımaktadır. Kapitalist iktidar psikanaliz aracılığıyla kişilerin zihinlerini tahakküm 

altına alma isteği içerisindedir. Ego bizim farkında olmadan küreselleşmenin içimize yerleştirdiği 

kapitalizme hizmet eden bir ajandır. 

Anti-Oedipus yapıtında Deleuze ve Guattari Marksist devlet çözümlemesinin yanı sıra 

Devleti,  kapitalizmin meydana gelmesinde çok kritik bir konuma koymaktadırlar. Kapitalizmin 

aksiyomu, akışların mantığı ile hareket etmektedir. Yeni üye bürokratik akışlar, sermaye akışları, 

prestij akışları, para ve stok akışları gibi bir sürü yeni kaynağın ilgisi dahilinde gelişme 

göstermektedir. Devlet, bu akışların hepsini Barbar makinenin bürokratik kayıtlarıyla 

isimlendirememektedir. Aksiyomatik bu noktada kapitalist makinenin yeni mantığı şeklinde 

meydana gelmektedir. Reklamcılık, finansal sermayenin sanal dağılımı, kimlik yaratım süreci ya da 

müzik ve eğlence endüstrileri bu aksiyomatik aracılığıyla işleyebilmektedir. Aksiyomatik, bir şeyi 

önce yurdundan alır ve serbestçe akışına olanak tanıyarak onu kendi kategorileri dâhilinde yerli-

yurtlulaştırır. Günümüzde müzik endüstrisinin “dünya müziği” kategorisini inceleyecek olursak 

Hint ritüel müziği ya da Endülüs müziği dünya müziği veya etnik müzik etiketiyle 

pazarlanabilmektedir. Aksiyomatik öncelikle bu yerelliği ele geçirerek onun serbest akışı için kayıt 

endüstrisinin teknolojik aksiyomlarını kullanır. Bu aşamada reklamcılık ve pazarlama aksiyomları 

kullanılmaktadır. Artık hem Hint ritüel müziği hem de Endülüs müziği tüketilebilmektedir. Tüketim 

aksiyomları, her türlü tüketim aracından faydalanarak bu tüketim toplumunun zeminini 
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hazırlamıştır. Küreselleşme döngüsü içerisinde kapitalist makine, yereli ve farklılığı kaynaştırarak 

onu sermayenin alanına dahil etmiştir. 

Toplumsal dünyanın işleyiş kuralları iktidarın belirleyiciliğinde gerçekleşmektedir. İfade 

etmek, anlamak, anlamlandırmak, tepki vermek, düzenleyici ve kural koyucu iktidarın alanında 

olduğumuzu bize hatırlatmaktadır. Şizoanalizin masum bir şey olmadığını, “sivil” olmadığını bize 

anlatmaya çalışmaktadır. Öğretmenler, idareciler, imamlar sivil değildir. Evlilik müessesi, iş 

yaşamı, ibadet alanları sivil değildir tıpkı kapitalist olmanın sivil olmadığı gibi. Bir şekilde bir 

markete gidip aldığımız ürünün ücretini ödediğimizde paranın geçerliliğini vurgulayarak dünyaya 

kapitalizmi ve kapitalist olduğumuzu duyururuz. Kapitalist iktidar tahakkümü gündelik yaşamı 

kurumsallaştırma üzerinedir. Devrim sadece gündelik yaşamdaki pratiklerin yıkımı ile 

gerçekleşebilir. Şizonun eylem rejimi kendisine model alan bir kültürel devrim ile mümkün 

olacaktır. Toplumsal alan siyasi bir hale bürünmüştür. Kapitalist iktidar “ideoloji” ile bir toplumsal 

değer yaratma eğiliminde olup bu bağlamda bir kontrol amacı güderken, psişik alanın kontrol 

mekanizmasını da psikanalize bırakmıştır. Psikanaliz üzerindeki bu kapitalizmi hiçbir şekilde 

atamayacağından dolayı psikanaliz kapitalist devletin dinidir. Küreselleşme çağında ve kapitalizmin 

hüküm sürdüğü günümüzde psikanalistler de son rahiplerdir. Deleuze ve Guattari bu eseri ile bize 

kapitalizm ile psikanalizin nasıl iç içe olduğunu anlatarak bir bilinçlendirme sağlarken bizlere 

verdiği “bilinçdışını yok edin” ana fikrini kaçırmamak dileğiyle.. 
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ÖZET 

 
Ekonomik büyümeyle ortaya çıkan ekolojik dengenin bozulması, çoğu zaman geri döndürülemez 

boyutlara ulaşmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmayla geri döndürülemeyen doğal kaynakları etkin bir şekilde 

ve yok etmeden kullanarak sadece bugünkü kuşaklar için değil gelecek kuşaklarında gereksinimlerini 

karşılayabilmek ve tüm insanlık için ekonomik, sosyal ve çevresel adaletin ve fırsatın sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekliliği Birleşmiş Milletler’in düzenlediği 

Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda (Rio+20) dile getirilen yeşil ekonomi, sosyal ve çevresel 

ihtiyaçların maddi zenginlikten önce gelmesi gerektiğini ve toplumun yaşam kalitesinin artırılması için 

üretim yapılmasını savunmaktadır. Yeşil ekonomiyle çevresel risklerin ortadan kaldırılması, 

sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada amaçlanan ekolojik sistemin ve toplumun refahının ve geleceğinin korunması için ilk 

olarak 20. yüzyılın sonlarında adı duyulmaya başlanan sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kalkınmanın 

bir alt dalı olarak kabul edilen yeşil ekonominin mali, kültürel ve ekolojik açıdan önemini vurgulamaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Yeşil Ekonomi/Büyüme, Çevre 

 

GREEN ECONOMY / GROWTH IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

 

ABSTRACT 

 
Sustainable development is a model to meet the needs of today's generations without compromising 

the possibility of meeting the needs of future generations and it has become a global implementation plan 

with international signed treaties at the end of the 20th century. 

Sustainable development considers economic growth as a whole with ecological balance. Because, after 

which line of growth, environmental transformation into a catastrophe is unknown, and ecological 

degradation is often irreversible. 

Green economy / growth is an economic model that provides people's welfare and social equality and 

significantly reduces environmental risks and ecological shortages. The adoption of the green economy has 

three main objectives: a- to ensure the revitalization of the world economy by creating jobs and protecting 

the groups damaged by the crisis; 

Sustainable development is a model that includes elements such as eliminating income inequality, 

increasing per capita income, increasing civic participation in public activities and putting the ecological 

environment on the basis of economy. In this way, the green economy offers new perspectives for 

sustainable development. 

 

Keywords: Sustainable Development, Green Economy / Growth, Environment 

 

 

 

 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

565 

 

 

 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Ekonomik gelişmelerle ortaya çıkan ve birçok değişkene bağımlı olan çevre sorunları, dünyadaki 

çoğu ülke için ortak ve önemli kabul edilen bir meseledir. Ekonomik gelişmeler beraberinde 

üretimin ve tüketimin artmasına yol açar. Üretimin artması doğadan daha fazla ham maddenin 

alınmasına, tüketimin artması ise doğaya daha fazla atık maddenin bırakılmasına neden olur. Bunun 

yanında hızlı bir şekilde gelişen teknoloji, bir yandan insanların yaşam kalitesini yükseltirken diğer 

yandan doğaya büyük zararlar vermektedir. Netice itibariyle ekonomik ve teknolojik gelişmelerin 

önemli faydalarının yanında çevreye verdikleri hasarlar da yadsınamaz bir gerçektir.  

1970’lere kadar ülkeler daha çok niceliksel kalkınmalarına odaklanmış, diğer toplumsal unsurları 

göz ardı etmişlerdir. Kalkınmanın niceliksel boyutları ön planda tutulurken diğer değerler göz 

önünde bulundurulmamıştır Ancak 1970’li yıllardan itibaren, toplumların gelişmesinin yalnız 

niceliksel değil, sosyal, beşeri ve çevre açısından da ele alınması gerektiği düşünceleri gelişmeye 

başlamıştır. Bu bağlamda, geleneksel kalkınma kavramı, önemli eleştirilere ve değişimlere 

uğramıştır. Böylelikle kalkınma olgusu çevre, doğal kaynaklar ve insani boyutları da içeren daha 

kapsamlı şekilde ele alınmaya başlanmıştır (Terzi, 2017:4). 

Kalkınma, bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış 

kalıplarındaki değişmeleri içeren toplumsal ve kuramsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme olarak 

tanımlanır. Sürdürülebilir kalkınma, adı üstünde kalkınmanın bir anlık değil sürdürülebilir olmasını, 

süreklilik taşımasını ifade etmektedir. İnsan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları 

tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına olanak verecek şekilde 

bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır (Karakaya ve 

Kızıloğlu, 02.10.2018, www.researchgate.ne). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, endüstri devrimi ile başlayan ve günümüzde de devam eden, 

ham maddenin işlenmiş ürüne dönüştürülmesi süreçlerinin, yalnızca ekonomik faydaya dayalı, uzun 

vadede çevresel ve sosyal gelişimin önünü tıkayıcı sistematiğine bir alternatif olarak ileri 

sürülmüştür. Kavramın kabul görmeye başlaması, 1970 ve 1980’li yıllardan başlayarak bir dizi 

uluslar arası toplantıda dile getirilmesiyle olmuştur (Akgül, 2010:135). 

Ülkeler ellerindeki mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak suretiyle ekonomik 

kalkınmanın sürdürülebilir olmasını dikkate almak durumdadırlar. Vatandaşlarının ihtiyaçlarını 

dikkate alan, ekonomik olarak onlara daha rahat koşullarda yaşama imkânı sunmak isteyen devletler 

için dünyadaki mevcut rekabet koşullarına göre politika ve strateji belirlemek bir tercih değil 

zorunluluktur.  

Öte taraftan dünyada kaynaklar sınırsız değildir. Artı değer üreten ekonomik çıktılar oluşturmak 

için mevcut girdilerin de tükenebilir olduğunu hesaba katmak gerekmektedir. Fiziksel yasalar gereği 

büyüme sınırsız olmayıp elde var olan kaynaklar ise sınırlıdır. Bu sınırlılık durumunu aklımızın bir 

kenarında tuttuğumuzda ekonomik büyümenin de belirli limitler çerçevesinde sürdürülebilir olması 

izahtan varestedir. Mevcut imkânları en verimli şekilde kullanan kurumlar, devletler sürdürülebilir 

kalkınma konusunda bir adım önde olacaklardır.  

Son dönemde yaşanan ekonomik krizler, iklim değişikliği gibi çevresel ve ekonomik problemler, 

sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük karbonlu ekonomi, 

sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi kavramları ortaya çıkarmıştır (İsaoğlu, 2014:20). 

2012 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda (Rio+20), yeşil 

ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu yok etme çerçevesinde ele alınmıştır. Çünkü 

sürdürülebilir kalkınmanın başarısız olması ve çok ağır eleştirilmesinden sonra sürdürülebilirliğin 

başarılabilmesi için yeni bir strateji geliştirilmesi gereklilik arz etmektedir (Can, 2017:140). 
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının ortaya çıkışında Batı'da çevre-ekonomi arasındaki ilişkinin 

her geçen gün giderek daha çıkmaz bir yola girmesi etkili olmuştur. Gerek ekonomistlerin gerek 

çevrecilerin doğanın mevcut ekonomik yapıyı kaldıramayacağı konusundaki görüşlerinin 

güçlenmesi üzerine, sürdürülebilir bir ekonomi modeli konusunda arayışlar artmıştır. Çünkü hem 

toplumsal hem de ekonomik süreçlerde en önemli unsur çevredir. Çevrenin üretim üzerinde 

doğrudan etkileri bulunduğundan, aslında üretimin ne kadar olacağına da karar veren önemli aktör 

olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile ekonomik sistem, üretim faktörleri (emek, sermaye, doğal 

kaynaklar ve teknoloji), demografik özellikler ve coğrafi koşullar arasında bir denge kurmak 

zorundadır. Ancak ekonomi ile çevre arasında doğrudan bir ilişki olmasına rağmen, salt insan 

merkezli yaklaşımlar nedeniyle, bozulan doğal dengenin eski yapısına kavuşturulabilmesi için 

herhangi bir çözüm bulunabilmiş değildir (Kılıç, 2012:204-205). 

1960'lı yıllara kadar yerel ölçekli çevre sorunları kalkınmanın olağan ve katlanılması gereken 

sonuçları olarak görülmüş, "kalkınma" yapılan her eylemi ve faaliyeti meşru göstermek için yeterli 

sayılarak çevrenin tahrip edilmesi sorgulanmamıştır. Bu yıllarda, çevre yönetiminde tepki ve tedavi 

adı verilen kalkınmanın sonucu oluşan kirliliğin, kirlilik oluştuktan sonra giderilmesi yöntemi 

benimsenmiştir. Bu yaklaşımda öncelik kalkınmaya verilmekte, doğal çevre sorunlarının çözümü 

ise daha sonra ele alınmaktadır. 

Bu dönemde dünya üretimi yüzyılın başlarına göre birkaç kat artmıştır, ancak, doğal kaynakların 

kendini yenileme kapasitelerinin üzerinde yok olması, yoksulluğun artması, ormanların tahrip 

edilmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması ve iklimlerin değişmeye başlaması gibi sosyal ve çevresel 

problemlerin bu sürece paralel bir şekilde ortaya çıktığı görülmüştür. 1970'lerin başına kadar yerel 

ölçekli olduğu düşüncesiyle fazla önemsenmeyen çevre sorunları ve neden oldukları zararların 

ülkelerin sınırlarını aşması, bu tarihten itibaren çevrenin uluslararası önem kazanmasına yol 

açmıştır (Yıkmaz, 2011:11).   

Sürdürülebilir kalkınma anlamında ilk adım, 1962 yılında Rachel Carson tarafından atılmıştır. 

Carson, zehir bilim, çevre bilim ve yaygın hastalıklar üzerine yaptığı "Slient Spring - Sessiz Geliş" 

başlıklı araştırmasında, tarımsal böcek ilaçlarının tahrip edici yönlerine dikkat çekmiştir. Konu bazlı 

çalışmalar 70'li yıllar boyunca devam ettiyse de, 1972 yılında, Roma Kulübü tarafından çıkarılan 

"Limits to Growth - Büyümenin Sınırları" başlıklı rapor ekonomi, toplum ve çevre arasında 

kurulmak istenen dengenin oluşturulması için yapılan çalışmalara farklı bir boyut kattığı 

söylenebilir (Seydioğulları, 2013:21).  

Rapor ekonomi ve doğal çevre arasındaki karşılıklı bağımlılığın kalkınma politikalarında dikkate 

alınması gerekliliğini vurgulamaktadır (Bilgili, 2017:560) ve sınırsız ve kontrol edilemeyen büyüme 

ile dünyanın kısıtlı kaynakları arasındaki çelişkiyi ilk defa ortaya koymuş ve çevresel kısıtlarla 

uyumlu sürdürülebilir bir ilerleme süreci için toplumun önünde olan seçeneklere dikkat çekmiştir. 

Büyümenin Sınırları’nın yarattığı etkinin ardından hükümetler kamuoyu baskısı nedeniyle 

göstermelik olarak yerel çevre sorunlarına yönelik önlemler açıklamış; ancak küresel ölçekteki 

çevre sorunlarına duyarsız kalmışlardır. Takip eden yıllarda ise çevre hareketi kesintiye uğramış, 

büyümenin sınırları tartışmasına katılan çeşitli yazarlar durumun abartıldığını iddia etmişlerdir. 

Tartışmanın tarafları, görüşlerini teknik ilerlemenin hızı, çıktı bileşiminde gerçekleşecek değişimler 

ve ikame olanakları çerçevesinde şekillendirmişlerdir. Büyümenin Sınırları’nda ortaya konan 

görüşleri eleştirenler, gelişen teknolojinin ve yeniliklerin çevre sorunlarına çözüm olacağını 

savunmuştur. Bu süreçte hükümetler ise benimsedikleri çevre önlemlerini uygulama konusunda 

gevşek davranmışlardır (Yeni, 2014:184). 

Bu iklim içerisinde düzenlenen 1972 Stockholm Konferansı’nda özellikle Roma Kulübü’nün 

hazırlamış olduğu Büyümenin Sınırları adlı rapor çerçevesinde kalkınma sorunu enine boyuna 

tartışılmıştır. Bu tartışmalar neticesinde üçüncü dünya ülkeleri olarak adlandırılan az gelişmiş 
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ülkeler, bu konulardaki çözüm gayretinin ve fedakârlığın gelişmiş ülkelerde olmasını 

savunmuşlardır. Gelişmiş ülkeler ise yine bu konferansta, gelişme yolundaki ülkelerden 

kalkınmalarını yavaşlatmalarını öneren bazı fikirler öne sürmüşlerdir. Burada gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin birbirlerinde istemiş oldukları sıfır büyümeye yakın talepler olmuştur. 

Bunun yanında gelişmekte olan, artık kalkınmak zorunda olan, ancak kalkınamamış olan ülkelerin 

sefaletini artıracağı düşünülen çözümler üretilmeye çalışılmıştır (Yaylı:924 www.ayk.gov.tr, 

02.10.2018). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının genel anlamda kabul görmesi ve geniş bir kullanım alanına 

sahip olması ise Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED)’in 1987 yılında yayımlamış 

olduğu “Ortak Geleceğimiz (Brutland Raporu)” adlı rapor sayesinde olmuştur. Bu raporda; 

sürdürülebilir kalkınma kavramı, bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek nesillerin kendi 

gereksinim ve beklentilerini karşılayabilme olanaklarından ödün vermeksizin karşılayabilmek 

şeklinde tanımlanmıştır.  

WCED tarafından yapılan sürdürülebilir kalkınma tanımı üç ilkeye dayanmaktadır. Bu ilkeler 

ekonomik refah, sosyal adalet ve çevresel bütünlük olarak ifade edilebilir. Her birinin kendi içinde 

önemli olduğu ilkelerden biri dikkate alınmadığında sürdürülebilir kalkınma gerçekleştirilemez. 

Birbirini tamamlar nitelikte olan bu üç ilke sürdürülebilir kalkınmanın temelinde yer almaktadır. Bu 

üç ilke bir bütün olarak düşünüldüğünde, sürdürülebilir kalkınma, “kıt kaynakları en verimli şekilde 

ve yok etmeden kullanarak, sadece belirli bir kesim için değil, tüm insanlık için adalet ve fırsat 

imkânı sağlayacak olan ekonomik gelişme” şeklinde tanımlanabilir (Saraç ve Alptekin, 2017:21). 

Sürdürülebilir kalınma ilkeleri (Harris, 2000:5-6): 

Ekonomik Refah: Ekonomik açıdan sürdürülebilir bir sistem, yönetilebilir hükümet ve dış borç 

seviyelerini korumak ve tarımsal veya endüstriyel üretime zarar veren aşırı sektör dengesizliklerini 

önlemek için sürekli olarak mal ve hizmet üretilmesidir.   

Çevresel Bütünlük: Çevresel açıdan sürdürülebilir bir sistem,yenilenebilir kaynak sistemlerinin 

veya çevresel sermayenin ve yenilenemeyen kaynaklarınaşırı kullanımından kaçınıldığı ve sadece 

yatırımın yeterli ikame mallara yapıldığı istikrarlı bir kaynak temelinin muhafaza edilmesidir.Bu, 

biyolojik çeşitliliğin, atmosferik dengenin ve genellikle ekonomik kaynaklar olarak 

sınıflandırılmamış diğer ekosistem fonksiyonlarının sürdürülmesini içermektedir. 

Sosyal Adalet: Sosyal açıdan sürdürülebilir bir sistem, sağlık ve eğitim, cinsiyet eşitliği ve 

politik hesap verilebilirlik ve katılım da dahil sosyal hizmetlerin eşit bir şekilde dağıtılmasıdır.  

Sürdürülebilir kalkınmanın küresel boyutta ülkelerin de politikalarının içine girmeye başlaması 

1992 yılında, 178 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katıldığı Rio’da gerçekleştirilen Rio 

Konferansı ile gerçekleşmiştir. Bu konferanstan bir yıl sonra ise Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 

Kalkınma Komisyonu kurulmuştur. Bununla beraber kavram artık ülkelerin gündemine çıkmamak 

üzere girmiştir (Engin ve Akgöz, 2013:87). 1995 yılında Mısır’ın başkenti Kahire’de BM tarafından 

“Nüfus ve Kalkınma Konferansı” düzenlenmiş, konferansta SK kavramı en genel kapsamıyla nüfus 

kavramıyla sıkı bir biçimde ilişkilendirilmiştir. Ardından 1996 yılında “BM İnsan Yerleşimleri 

Konferansı–Habitat II” İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Habitat II’de, sürdürülebilir kalkınma 

kavramı insan yerleşimleri alanına uyarlanmıştır. Rio konferansından beş yıl sonra BM tarafından 

1997’de New York’ta Rio+5 toplantısı yapılmıştır. Bu toplantının amacı, sürdürülebilir kalkınma 

için alınan kararları ve sorumlulukları gözden geçirerek değerlendirmektir. 2000 yılında ise BM 

“Bin Yıl (Milenyum) Zirvesi” düzenlemiş, ardından bir yıl sonra 2001 yılında İstanbul+5 adıyla 

New York’ta düzenlenen toplantıda daha önce alınan kararlar ve gelinen nokta konusunda 

değerlendirmeler yapmıştır.  Birleşmiş milletler teşkilatı sürdürülebilir kalkınma ve çevre 

konusunda yoğun çalışmalarına devam etmektedir. 

Ekonomik kalkınma açısından sürdürülebilirliğin sağlanması, dünya kaynaklarının sınırlı olması 

sebebiyle ekonomik faaliyetlerde kaynak kullanımında duyarlılığı gerektirmektedir. Otuz yıllık bir 

sürecin ardından gelinen noktada kaynakların kullanımı ve çevre açısından nelerin yapıldığını 

değerlendirmenin zamanı gelmiştir. Rio zirvesinin onuncu yıldönümünde “genel değerlendirme” 
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nitelikli bir konferans düzenlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 26 Ağustos - 4 Eylül 2002 tarihinde 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde “Birleşmiş Milletler Dünya Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi” yapılmıştır. Zirveye dünyanın dört bir yanından sayıları yaklaşık 65 bine ulaşan 

devlet ve hükümet başkanları, teknokratlar, hükümet dışı örgüt yetkilileri, sanayiciler, yerel 

yönetimler ve toplumun tüm kesimlerini temsil eden gruplar bir araya gelmişlerdir. Zirvede 

sürdürülebilir kalkınmanın uluslararası gündemin temel konusu olduğu teyit edilmiş, çevre koruma 

ve yoksullukla mücadelede yeni veriler ortaya konulmuştur. Zirve kararlarının uygulanmasında sivil 

toplum kuruluşlarının önemi ve işbirliğinin sağlanması konusu üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu 

zirvede ilk kez sürdürülebilir kalkınma kavramı, bir zirvenin adı olmuş ve kavramın tüm kesimler 

tarafından benimsendiği ve anlaşıldığı ortaya çıkmıştır. 

Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin uluslararası toplantılar 

bundan sonrada yapılmaya devam etmiştir. Bu toplantılar sırasıyla şöyledir; 2002’de, I. Dünya 

Kentsel Forumu (Nairobi), 2004’te, II. Dünya Kentsel Forumu (Barcelona), 2005’te, Birleşmiş 

Milletler Dünya Zirvesi, 2006’da, III. Dünya Kentsel Forumu (Vancouver), 2008’de, IV. Dünya 

Kentsel Forumu (Nanjing), 2010’da, V. Dünya Kentsel Forumu (Rio de Jenerio) düzenlenmiştir. 

Bireysel ve toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinin çevresel değerlerle eş zamanlı olarak 

gerçekleştirilmesi, uluslararası alanda düzenlenen bu toplantılar doğrultusunda, SK anlayışının 

çevre ve kalkınma sorunlarının çözümünde bütüncül bir yaklaşımın olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Birleşmiş Milletler öncülüğünde 20-22 Haziran 2012 tarihlerinde “Birleşmiş 

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı” adıyla “Rio+20” Brezilya’nın Rio de Jenerio 

kentinde yapılmıştır.Konferans sonunda “İstediğimiz Gelecek” adlı sonuç bildirgesi yayınlanmıştır. 

Bildirgede daha önceki konferanslarda alınan kararların uygulanacağının taahhüdü yenilenmiş, 

insanın sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde olduğu, sürdürülebilir kalkınmanın 

gerçekleştirilebilmesi için ekonomik, sosyal ve çevresel etkenlerin uyumunun sağlanması ve 

toplumun tüm kesimlerinin sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde etkin rol alması 

gerektiği vurgulanmıştır (Tıraş, 2012:63-64). 

Birleşmiş Milletler’in Eylül 2015’te toplanan Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 2000 yılında 

kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin 15 yıllık performansı küresel ölçekte değerlendirilmiş 

ve bu hedeflere ulaşma açısından ortaya konulan performansın dünyamızın karşı karşıya bulunduğu 

ekonomik, toplumsal ve çevresel sorunlara beklenen çözümleri getirmekten uzak olduğu 

açıklanmıştır. Zirvede, Binyıl Kalkınma Hedefleri ile başlatılan sürdürülebilir kalkınma sürecinden 

edinilen deneyimler ışığında dünyamızın mevcut sorunlarına çözüm getirici kapsayıcı (inclusive) 

hedeflerinin belirlenmesinin gerekliliğine işaret edilmiştir. Bu doğrultuda, aralarında Türkiye’nin de 

bulunduğu 193 üye ülkenin imzası ile kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 17 adet 

temel hedef ve bunlara bağlı olan 169 adetalt hedeften oluşmaktadır. Bu yeni küreselgündem, 2030 

yılına kadar herkes için insanhakları ilkesini öne çıkaran bir anlayışla ülkelerin kalkınma plan ve 

politikalarının şekillenmesini öngörmektedir. Küresel gündemin yeni hedefleri olarak da tanımlanan 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 30’un 17 temel hedefi şunlardır (Peşkircioğlu, 2016:8): 

1. Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek.  

2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir 

tarımı desteklemek. 

3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak. 

4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu 

eğitim imkânı tanımak. 

5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal 

konumlarını güçlendirmek. 

6. Herkes için temiz suya ve sağlığa uygun yaşam koşullarına sürdürülebilir erişimin sağlanması. 

7. Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak. 

8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan 

onuruna yakışır işleri sağlamak. 
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9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları 

teşvik etmek. 

10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak. 

11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir 

kılmak. 

12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak. 

13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak. 

14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve 

sürdürülebilir şekilde kullanmak.  

15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, 

ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik 

kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlilik kaybını önlemek. 

16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin 

adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek. 

17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel 

ortaklığı yeniden canlandırmak. 

 

3. YEŞİL EKONOMİ 

 

Yeşil hareketin doğuşunu belirleyen sürecin dönüm noktaları siyasi tarih açısından İkinci Dünya 

Savaşı’nın bitimine, 1968 devrimine ve 1973 petrol krizine denk gelirken, iktisadi düşünce 

açısından 1929 Büyük Buhranı’yla 1980 arasında Keynesçi politikaların ve kalkınma ekonomisinin 

hakim olduğu döneme işaret etmemiz gerekir. Hızlı endüstriyel büyüme, doğal kaynaklar üzerinde 

oluşturduğu baskı ve doğanın sınırsız bir atık deposu olarak görülmesi nedeniyle ekolojik krizi 

belirgin hale getirmiştir. Bu dönemde fosil yakıt tüketiminin ne kadar büyük bir hızla arttığını, 

atmosferdeki karbondioksit birikiminin o yıllardaki artış hızına bakarak da görebiliyoruz. Savaş 

sonrası büyüme döneminde kontrol altına alınamayan çevre kirliliği nedeniyle hem kanser gibi 

hastalıklar artmış, hem de doğadaki biyoçeşitlilik azalmıştır (Aşıcı ve Şahin, 2012:24). 

Artan çevresel sorunlara yönelik tepkiler büyüse de ana akım iktisat, çevresel mücadele ile 

ekonomik kalkınma arasında bir değiş-tokuş ilişkisinin varlığını savunmaktaydı. Yani çevre kirliliği 

artan ekonomik zenginliğin bir sonucu olarak ortaya çıktığından ekonomik zenginlik ve çevre 

kirliliği arasında bir seçim yapılması gerekmekteydi. Çevresel kirlenmenin azalması için ekonomik 

zenginlikten vazgeçilmesi ise ana iktisadi akım ile örtüşen bir yaklaşım değildi. Ancak artan çevre 

kirliliğine yönelik tepkiler, çevre ve ekonomik kalkınma arasındaki değiş-tokuş ilişkisinde –ana 

akım iktisadın tersine- çevreyi ve çevrenin içerisinde var olan tüm canlıları önceleyen; bu nedenle 

de büyümeme ve hatta küçülmeyi savunan iktisadi bir yaklaşımı ortaya çıkardı. 

Yeşil ekonomi olarak ifade edilen bu yaklaşıma göre sosyal ve çevresel ihtiyaçlar maddi 

zenginlikten önce gelmeli ve insanın yaşam kalitesinin artırılması için üretim yapılmalıdır. Böylece 

yeşil ekonomi niceliksel servet yerine toplumun sosyal gelişimi ve tüm canlı sistemlerini temel alan 

niteliksel servete odaklanmaktadır (Demirtaş, 2017:109). 

 

Tablo 1. Çeşitli Platformlarda Yeşil Büyüme/Yeşil Ekonomi Tanımları (Arlı Yılmaz, 2014:10) 

 
Kuruluşlar Yeşil Büyüme/Yeşil Ekonomi Tanımı 
 
BM 

 
Yeşil ekonomi, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlarken yoksulluğun 
azalmasına katkıda bulunan, ekosistemin sağlıklı bir şekilde devamlılığını 
sağlayan, sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini teşvik eden, yeniliği 
destekleyen, yeni iş imkânlarını oluşturan, sosyal refahı artıran ve tüm 
paydaşların katılımına imkân veren bir büyüme şeklidir. 

 
UNEP 

 
Yeşil ekonomi, çevresel riskleri ve ekolojik kıtlığı azaltırken insan refahının 
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ve sosyal eşitliğin iyileştirilmesidir. Yeşil ekonomi, düşük karbonlu, kaynak 
verimli ve sosyal açıdan kapsayıcıdır. 

 
UNESCAP 

 
Yeşil büyüme, çevresel sürdürülebilir ekonomik gelişmenin düşük karbonu 
teşvik ederek ve sosyal içermeyle birlikte sağlanmasıdır. 

 
OECD 

 
Çevre dostu (yeşil) büyüme, refahımıza dayanak oluşturan doğal varlıkların 
sürekliliğini garanti ederek ekonomik büyüme ve kalkınmayı 
sağlamaktadır.  Çevre dostu büyüme, bunu yapabilmek için, sürdürülebilir 
büyümeyi desteklemeli ve yeni ekonomik fırsatları artıracak yeniliklere ve 
yatırımlara aracı olmalıdır. 

 
Dünya 
Bankası 

 
Yeşil büyüme, olumsuz çevresel etkileri en aza indiren, kaynakları verimli 
kullanan, afetlere dayanıklılığı artırılmış ve büyüme süreçlerini 
yavaşlatmadan gerçekleştiren kapsayıcı bir büyümedir. 

 
G20 
Platformu 

 
Sürdürülebilir yeşil büyüme, sürdürülebilir kalkınmanın bir parçasıdır ve 
çeşitli sektörlerdeki eski teknolojilerin yerine enerji verimli ve temiz 
teknolojilerin kullanımını sağlayan nitelikli bir kalkınma stratejisidir. 
 

 

Nitekim yeşil ekonomi, çevreyle ilgili riskleri ortadan kaldırmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve 

istihdamı artırmak üzere, mali, sektörel, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri kapsayan bir sistem 

olarak kabul edilir. Bu tür bir ekonomiye geçiş süreci; ekonomik kalkınma, biyolojik çeşitlilik, 

ekosistem, iklim değişiklikleri, sağlık ve refah gibi alanlarda orta ve uzun vadede yapılan 

yatırımları içeren bir dizi aşamayı gerekli kılmaktadır.  

Bir ülkenin yeşil ekonomiye geçişinin sağlayacağı bazı avantaj ve dezavantajlar bulunmaktadır. 

Öyle ki çevreye uyumlu ekonomik malların ortaya çıkması, sürdürülebilir şehirlerde yaşam 

kalitesinin yüksek oranda artması, enerji ve diğer doğal kaynaklara olan talebin azalması yeşil 

ekonominin önemli avantajlarıdır. Üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin 

incelenmesine yönelik ortaya çıkan yeşil ekonominin, göstergeleri bakımından karar alma 

süreçlerine rehberlik etme ve sürdürülebilir kalkınma göstergelerinde olduğu gibi ekonomi 

politikalarının belirlenmesi konusunda da faydalı olabileceği ifade edilebilir. Ancak bu avantajların 

yanında; enerji ve maden kaynaklarının fiyatlarının artması, dayanıklı ürünlerin üretim 

maliyetlerinin ve piyasa fiyatlarının yükselmesi, büyük ölçekli işletmelerde işsizliğin artması ve 

satın alma gücünde azalma gibi bazı dezavantajları da bulunmaktadır (Özen vd., 2015:86) 
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Şekil 1. Yeşil Ekonomiye Geçişteki Altı Yapı Taşı (European Union, 2017:6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1992 yılında da Rio'da düzenlenen ve "sürdürülebilir kalkınma" anlayışının damgasını vurduğu 

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’ndan 20 yıl sonra düzenlenen konferansa "yeşil 

ekonomi" kavramı damgasını vurmuştur.  

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) yeşil ekonomiyi, bir taraftan çevresel riskleri ve 

ekolojik problemleri ortadan kaldırırken, diğer taraftan da insan refahında artış sağlayan ve sosyal 

eşitliği sağlamaya çalışan bir büyüme stratejisi olarak tanımlamaktadır. Daha açık bir ifadeyle yeşil 

ekonomi, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını, kaynak verimliliğinin arttırılmasını ve sosyal 

gelişmeyi de içeren bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Yeşil olarak adlandırılabilecek bir 

ekonomide, gelir ve istihdam artışlarının sağlanabilmesi, çevre kirliliği ve karbon emisyonlarının 

azaltılabilmesi, enerji ve kaynak verimliliğinin geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve 

zenginleştirilmesi kamu ve özel sektörün birlikte gerçekleştireceği yatırımlar sayesinde 

sağlanabilecektir. Nitekim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 2012 yılı Ekim ayında 

Mevcut Durum 

KAHRAVERENGİ EKONOMİ 

 

Azalan sürdürülebilirlik 

Aşırı kaynak tüketimi ve  

kirlilik basıncı 

İklim değişikliği 

Biyoçeşitlilik ve  

doğal sermaye kaybı 

Kritik ekolojik ve kaynak eşikleri 

geçilmiş ya da risk altında 

Kaynaklarda kıtlık ve temiz çevreye 

sınırlı erişim 

Sağlığa olumsuz etkileri ve insan 

yapımı doğal afetler 

Kaynak verimliliği, düşük karbon 

ve sosyal olarak kapsamlı olmayan 

bir ekonomi 

 

 

 

Gelecek İçin Emeller 

YEŞİL EKONOMİ 

 

Çevresel riskler ve ekolojik 

kıtlıklar önemli ölçüde azalırken 

iyileşmiş insan refahı ve sosyal 

eşitlik 

“Güvenli bir çalışma alanı” içinde 

kalmak: Gezegenin yenilenebilir 

özellikteki kaynaklarını kullanmak 

ve kritik ekolojik eşiklerden 
kaçınmak 

Biyoçeşitlilikte sıfır kayıp ve 

“kabul edilebilir” sınırlar içinde 
iklim değişikliği 

Gelecek nesiller ve iş için 

sürdürülebilirlik:  

kullanılabilir doğal sermaye ve 
temiz bir çevre 

Vatandaşlar ve toplumlar için 
sağlık ve geçim kaynakları 

 

Ekonomi olumsuz çevresel 

etkilerden ve kaynak 

kullanımından ayrıştırıldı 

Doğal sermayeye proaktif 
yatırım 

Aktif risk yönetimi 

Aktif çevre yönetimi 

Çevresel uyum ve altyapı 

Sürdürülemeyen takaslardan 
kaçınma 

İşletme olarak genel 
yaklaşımlar 

4 

3 

2 

1 

Radikal yenilik ve talep 

değişimi yoluyla ayırma 

Eko-verimlilik 

Çevresel sürdürülebilirliği 
devam ettirmek 

6 

5 
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Cenevre’de düzenlemiş olduğu "Technical Workshop on FiscalPoliciesTowards an 

InclusiveGreenEconomy"isimli çalıştayda, yeşil bir ekonomiye geçişte çevresel vergiler, enerji 

sektöründe uygulanan sübvansiyonlarınreformize edilmesi ve mali reformlar konuları gibi üç unsur 

anahtar kavramlar olarak belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, yeşil ekonomi 

alanında gerçekleştirilecek yatırımların; kamu harcamaları, politika reformları ve regülasyon 

değişiklikleri ile de desteklenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Ayrıca, toplumsal faydanın asıl 

kaynağı olan ve kritik değere sahip önemli bir varlık konumundaki doğal sermayenin korunması ve 

geliştirilmesi, geçimini doğal kaynaklardan sağlayan insanlar için de son derece önemlidir (Özçağ 

ve Hotonluoğlu, 2015:313). 

Yeşil Ekonomi, doğal sermayeyi zenginleştiren, ekolojik sorunları ve çevre risklerini azaltan 

sektörlere yatırımlar yapılmasını hedeflemektedir. Bu sektörler arasında yenilenebilir enerji, düşük 

karbon salınımı sağlayan ulaşım sistemleri, enerji tasarrufu sağlayan binalar, temiz enerji, atık 

yönetimi, temiz su kaynaklarının artırılması, sürdürülebilir tarım, ormanların yönetimi ve 

sürdürülebilir balıkçılık yer almaktadır. Yeşil ekonomi çevresel anlayışları karşılamada 

sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket ederek bireylerin, toplumların, ekosistemlerin bir bütün olarak 

denge içerisinde devamlılığının sağlanmasına ortam hazırlamaktadır. Yeşil ekonomideki 

sürdürülebilir kalkınma stratejisinin çevre ve kalkınma politikalarıyla uyumlu olabilmesi için; 

büyümeyi canlandırmak, büyümenin kalitesini değiştirmek, temel ihtiyaçları karşılamak, 

sürdürülebilir nüfus düzeyini garanti altına almak ve kalkınmanın daha katılımcı olmasını sağlamak 

gerekir (Turan vd., 2017:83). 

 

Tablo 2. Yeşil Büyüme Sonuçları (OECD, 2012:9). 

  
Ekonomik   
Artan ve daha eşit dağıtılmış GSYİH-geleneksel mal üretimi 
Fiyatlandırılmamış ekosistem hizmetlerinin artması (ya da azalmasını önleme) 
Ekonomik çeşitliliğin, başka bir deyişle ekonomik risklerin yönetiminin iyileştirilmesi 
Yeşil teknolojinin inovasyonu, erişimi ve artması, başka bir deyişle Pazar güveninin artması   
Çevresel    
Doğal kaynak kullanımında artan verimlilik ve üretkenlik 
Ekolojik sınırlar içerisinde kullanılan doğal sermaye 
Yenilenemeyen doğal sermayenin kullanılmasıyla diğer sermaye türlerinin artması 
Azaltılmış olumsuz çevresel etki ve gelişmiş doğal tehlike/risk yönetimi   
Sosyal   
Özellikle yoksullar için artan geçim fırsatları, gelir ve/veya yaşam kalitesi 
Yoksul insanlara fayda sağlayan meslekler oluşturulması ve devam ettirilmesi 
Gelişmiş sosyal, insan ve bilgi sermayesi 
Azaltılmış eşitsizlik  

 

Yeşil ekonomi kavramı küresel ekonomik bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır.Mikro 

anlamda firmanın “yeşil” olabilmesi için tedarikçilerinin ve satış zincirinin de "yeşil" olması 

gerekmekte, bu durum firmaların dikey bütünleşme sürecine yönelmesine de nedenolmaktadır. 

"Yeşil" olmayan diğer firmaların benzer ürünleri ile rekabette en önemli dayanağı "yeşil tüketici" 

oluşturmakta, ürün ve sürecin farklılığını "eko-etiket" sağlamaktadır. Üretimsüreci ve ürün 

tanımlamada çeşitli kalite yönetim sistemleri kullanılmaktadır. Bu durum,hizmetler sektörünün 

payını giderek artırmaktadır (Pezikoğlu, 2016:1392). 

 

4. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE YEŞİL EKONOMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

SONUÇ 
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Sürdürülebilir kalkınma kavramı, klasik kalkınma olgusundan farklı olarak çevresel ve sosyal 

boyutlara da sahip olan bir içeriğe sahiptir. Aslında sürdürülebilir kalkınma ulaşılmak istenen bir 

hedef olarak düşünülmelidir. Toplumsal refah artırılırken, çevrenin korunması, bireyler arasındaki 

eşitsizliklerin giderilmesi, çoğulculuk gibi unsurların geliştirilmesi süreçlerini de beraberinde 

getiren nihai hedef olarak görülebilir. Yeşil ekonomi anlayışını ise, sürdürülebilir kalkınma 

kavramının bir alternatifi olarak düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. Yeşil ekonomi, 

sürdürülebilir bir dünya düzenine ulaşılmasında kullanılabilecek araçları netleştiren, kamu ve özel 

kesimin üzerine düşen görevleri daha açık bir dille ifade eden aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma 

anlayışının bir alt dalı olabilecek bir yapıya sahiptir (Özçağ ve Hotunluoğlu, 2015:319). 

Haziran 2012’de gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda (Rio+20) ilk kez yeşil 

ekonomi gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler; yeşil ekonominin doğal kaynakları sürdürülebilir 

bir biçimde ve çevre üzerinde olumsuz etkileri azaltacak şekilde yönetme becerisini artıracağını, 

kaynakların daha etkin şekilde kullanımını sağlayacağını ve atıkları azaltacağını belirterek bütün 

ülkeleri, yeşil ekonomi politikalarını uygulamayı gündemlerine almaya, iş dünyası ve sanayi 

sektörünü gerektiği şekilde ve ulusal mevzuat doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmaya katkı 

sağlamaya davet etmektedir (Üstünışık, 2014:13). 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) yeşil ekonomiyi “çevresel riskleri ve ekolojik kıtlığı 

azaltırken insan refahının ve sosyal eşitliğin iyileştirilmesi” olarak tarif etmektedir. En basit şekliyle 

yeşil ekonomi, sera gazı emisyonlarının kontrolünü, kaynak verimliliğini ve sosyal içermeyi 

(kapsayıcılık) vurgulamaktadır. Yeşil bir ekonomide istihdamın ve gelirin artması; karbon 

emisyonlarını ve çevre kirliliğini azaltan, enerji ve kaynak verimliliğini artıran ve aynı zamanda 

biyolojik çeşitliliği ve ekosistem hizmetlerini koruyan kamu ve özel sektör yatırımlarıyla 

sağlanmaktadır. 

Ekonomik ve endüstriyel kalkınma, çevreye duyarlı ve sosyal refahı iyileştirici olmalıdır. Bu 

dengenin sağlıklı yürütülebilmesi adına bugün küresel ekonomide ileriye dönük, rekabetçi ve lider 

konumunda olmak için birçok ülkede yeşil ekonomiye yatırımlar yapılmaktadır. Bugün özellikle 

iklim değişikliği gibi çevresel sorunların ve olumsuz etkilerin önüne geçebilmek üzere yapılan 

çalışmalar, bir taraftan bu sorunların ekonomiler üzerindeki etkisini en aza indirmeyi amaçlarken, 

aynı zamanda başta yoksullar, çocuklar, yaşlılar vb. gruplar olmak üzere toplumun her kesiminin 

üzerindeki riskleri bertaraf etmeyi hedeflemektedir. Yeşil ekonomi kapsamında yapılan bu 

çalışmaların ayrıca birtakım fırsatları da beraberinde getireceği, yeni iş kolları açarak istihdam 

yaratma ve halihazırda yaşanan ekonomik sorunlara çözümler bulunabileceği gözlemlenmektedir 

(02.10.2018, www.un.org.tr:4). 

 

5. SONUÇ 

 

Ekonominin gelişmesiyle birlikte üretim ve tüketim artmaya başlamış, bu durum da doğadan 

kritik derecede hammadde kullanılmasına ve doğaya atık bırakılmasına yol açmıştır ve bunun 

sonucu olarak ekolojik denge bozulmaya başlamıştır. Doğal kaynakların kendilerini yenileme 

sürelerinin üzerinde tüketilmeye başlanması, yağmur ormanlarının tahrip edilmesi, yoksulluğun 

artması, biyoçeşitliliğin azalması gibi nedenlerden dolayı çevreye uyumlu yeni bir kalkınma planına 

ihtiyaç duyulmuştur.  

1962 yılında Rachel Carson zehir bilim, çevre bilim ve yaygın hastalıklar üzerine yaptığı Sessiz 

Geliş adlı araştırmasıyla sürdürülebilir kalkınma için ilk adım atılmıştır. Daha sonra 1972 yılında 

Roma Kulübü tarafından çıkarılan Büyümenin Sınırları başlıklı raporda ekonomi ve doğal çevre 

arasındaki karşılıklı etkileşimin kalkınma politikalarında dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır. 

Sürdürülebilir kalkınmanın genel olarak kabul edilmesi 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu’nun Ortak Geleceğimiz adlı raporuyla kabul görmüştür. Daha sonra Birleşmiş 

Milletler’in öncülük ettiği toplantılarla toplumun tüm kesiminin sürdürülebilir kalkınmanın 
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gerçekleştirilmesinde etkin bir rol oynaması gerektiği ve ekonomik, çevresel ve sosyal etkenlerin 

uyumunun sağlanması gerektiğine dikkat çekilmiştir. 

Ekonominin kalkınması sonucunda çevrenin kritik derecede tahrip edilmesi, sağlık sorunlarının 

artması, çevrenin limitsiz bir atık alanı olarak görülmesi ve ekolojik dengenin geri 

döndürülemeyecek derecede bozulmaya başlaması gibi yaşanan sorunlar ekonomik kalkınma ile 

çevresel mücadele arasında bir seçim yapılması gerektiğini göstermiştir. Çevresel açıdan, yaşanan 

bu durumun sonucunda çevreyi korumak için ekonomik kalkınmadan vazgeçerek çevreye ve çevre 

içerisinde yaşayan tüm canlılara öncelik veren ve bu sebeple büyümemeyi hatta küçülmeyi ileri 

süren yeni bir iktisadi yaklaşım doğmuştur. Bu yaklaşım yeşil ekonomi olarak adlandırılmaktadır. 

Yeşil ekonomi ilk kez 2012 yılının Haziran ayında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma 

Konferansı’nda (Rio+20) ilk kez gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma 

için önemli olan doğal kaynakların sürdürülebilir şeklide kullanılması, çevresel düzen üzerinde 

olumsuz etkileri azaltacak şekilde yönetme becerisinin artırılması, doğal kaynakların daha etkili bir 

şekilde kullanılması ve atıkların azaltılması konusunda yeşil ekonominin gerekliliğini dile 

getirilmiş, bütün ülkelere, iş dünyası ve sanayi sektörüne sürdürülebilir kalkınmaya katkı 

sağlamaları için yeşil ekonomi politikalarını uygulamaları gerektiğini öne sürmüştür.      
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ÖZET 

Günümüzde ekonomik ve teknolojik gelişmeler işletmeleri değişime zorlamaktadır. Bu 

değişim sonucunda geleneksel işletme faaliyetleri uluslar arası boyut kazanmıştır. Uluslar arası 

faaliyetler işletmelerin muhasebe bilgi sistemine yeni uygulamalar getirmiştir. Uygulanan bu yeni 

düzen Ülke kanunlarının uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun hale getirilmesini zorunlu 

kılmıştır. 2011’de ve sonrasında büyük değişimler yaşayan Türk Ticaret Kanunu günümüze kadar 

farklı uygulamalar geliştirmiştir. Bu uygulamaların en son örneği e-defter ve e-fatura 

uygulamalarıdır.E-defter uygulaması açılış ve kapanış tasdiki için defterlerin notere taşınıp 

tastiklenme sürecini ortadan kaldırmıştır. Bu uygulamalar muhasebe faaliyetleri sonucunda oluşan 

bilgilerin daha hızlı, daha güvenli ve zamanında sunulmasına da imkan sağlamaktadır. Bu bağlamda 

çalışmada yeni Türk Ticaret Kanununa göre elektronik bilgi ve belgeler teorik olarak 

incelenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektronik bilgi, Elektronik belge, Türk Ticaret Kanunu 

 

 

ELECTRONIC INFORMATION AND DOCUMENTS IN TURKISH 

COMMERCIAL LAW 

 

ABSTRACT 

Today, economic and technological developments force enterprises to change. As a result of 

this change, traditional business activities gained international dimension. International activities 

have brought new applications to the accounting information system of enterprises. This new order 

has made it compulsory for the national laws to be harmonized with internationally accepted 

standards. The Turkish Commercial Code, which underwent major changes in 2011 and beyond, 

has developed different applications to date. The most recent example of these applications is e-

ledger and e-invoice applications. The e-notebook application has been moved to notary for the 

approval of opening and closing and has eliminated the process of tasting. These applications also 
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allow for faster, more secure and timely submission of information resulting from accounting 

activities. In this context, electronic information and documents are examined theoretically 

according to the new Turkish Commercial Code. 

Key Words: Electronic information, Electronic document, Turkish Commercial Code 

 

1. GİRİŞ 

Bilgi ve teknoloji çağında yaşadığımız bu dönemde bilgiye ulaşmada elektronik iletişim 

araçlarının önemi gittikçe artmaktadır. Son yıllardaki globalleşme hareketleri dünyada hemen 

hemen her alanda kritik değişim ve gelişimler meydana getirmektedir. Bu değişim ve gelişimlerin 

önemli bir bölümü ekonomik hayatımızı etkilemektedir. Örneğin, bilginin oluşturulması, 

toplanması, saklanması, iletilmesi gibi süreçlerde elektronik ortam kullanılmaya başlanmıştır. 

Elektronik ortamın kullnılmaya başlanması bilgilerin daha hızlı, kullanışlı bir şekilde paylaşımını 

sağlamaktadır. Türkiye’de bu değişim ve gelişime ayak uydurarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 

hazırlanmış ve TBMM’de kabul edilmiştir. 

Küreselleşen dünya ülkeleri her alanda yarış içerisine girmeye zorlamaktadır. Bilgiye anında 

ulaşılması, ülkelerin birbiriyle etkileşimi ile gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan uygulamaları 

gelişmekte olan ülkeler de uygulamaya çalışmaktadırlar. 

Teknolojik gelişmeler muhasebe sisteminde birçok yeniliklere yol açmaktadır. Bu yenilikler 

muhasebe uygulamalarının bigisayara aktarılmasıyla başlamaktadır. Bu sayede daha çok kişiyle 

yapılması gereken işlemlerin daha az kişiyle yapılmakta ve bilgilere daha hızlı ve kolay 

ulaşılmaktadır.  

Bilginin daha hızlı bir şekilde elde edilip ilgili kişi ve kurumlara bu bilginin güvenli ve hızlı 

bir şekilde iletilmesi büyük önem kazanmaktadır. Böylece düzenlenen Yeni Türk Ticaret Kanunu 

ile  işletmeler kayıtlarını elektronik ortamda tutmaya başlamaktadırlar. Böylece defterlerin, 

faturaların bilgisayar ortamında oluşturulması sonucunda muhasabe literatürüne elektronik kelimesi 

eklenmiştir.  

Dünya ülkelerinde çok önce başlayan e-fatura, e-defter gibi uygulamalar ülkemizde Yeni 

Türk Ticaret Kanunu ile uygulanmaya başlanılmaktadır. Bu çalışmamızda Yeni Türk Ticaret 

Kanunu kapsamında işletmelere getirilen e-defter, e-fatura gibi uygulamalar teorik olarak 

açıklanmaya çalışılmaktadır.    

 

2. TÜRK TİCARET KANUNUNA GENEL BİR BAKIŞ 

Ekonomi ve hukuk açısından ticaret kelimesi farklı değerlendirilmektedir. Ekonomi açısından 

ticaret, üretim ile tüketim arasındaki değişim faaliyetini belirtmektedir. Hukuki açıdan ticaret 

kelimesi ise, üretimle tüketim arasındaki değişim faaliyetlerinin yanısıra üretim ile tüketim 

faaliyetleri arasındaki hukuki düzeni sağlamak olarak kabul edilmektedir. Fabrikacılık faaliyeti de, 

hukuki olarak ticaretin kapsamı içerisinde yer almaktadır (Büyükipekci, 2012:4). 

Ticaret hukuku, üretimle tüketim arasındaki değişim ve tüketime ait ticari faaliyetleri 

düzenleyen bir hukuk dalı olarak tanımlanabilir. Kısaca ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilgili tüm 

mevzuatını içine alan bir alt dalıdır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra hukuk alanında yaşanan gelişmeler sonucu ticaret kanunu ile 

ilgilenen komisyon Türkiye Büyük Millet Meclis’ine kanun tasarısı sunmuştur. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi genel kurulunda Medeni Kanunla kabul edilen ticaret kanunu 4 Ekim 1926 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.  865 Sayılı bu kanun 1957 yılına kadar yürürlükte kalmıştır (Karbuz, 2013:3). 

1926 tarihli ticaret kanunu ihtiyaçlara cevap veremediği ve belirli bir sisteme 

dayandırılmadığı gibi sebeplerden dolayı yeniden düzenlenme ihtiyacı doğurmuştur. Prof. Dr. Ernst 

Hirsch tarafından düzenlenen Türk Ticaret Kanunu tasarısı, 29.06.1956 yılında 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu kabul edilerek 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
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1 Ocak 1957 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu 55 yıl uygulamada kalarak ticari 

yaşamı düzenlemiştir. Ancak Türk Ticaret Kanunu, küreselleşme sonucu teknolojik ve ekonomik 

gelişmelerin ortaya çıkarmış olduğu sorunlar karşısında ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiştir. Bir 

çok ülke küreselleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesi sonucu ticaretin getirdiği yeni şartlar 

kapsamında değişiklikler yapmışlardır. Türkiye’de de Avrupa Birliğine adaylık süreci dahilinde 

hukuki alanda bir takım reformlar yapılmaktadır. Türkiye’nin uluslar arası ticaret, sanayi, finans, 

hizmet ve sermaye piyasalarında yer alabilmesi için uluslar arası finansal raporlama standartlarına 

uygun güncel ve genel kabul görmüş kavramları içeren yeni bir ticaret kanununun hazırlanmasına 

ihtiyaç duyulmuştur. 6 yıl süren çalışma sonucunda 2005 yılında tasarısı hazırlanan “6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu” ismiyle 11 Ocak 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulunda görüşülüp kabul edilmiş ve 14 Şubat 2011’de 27846 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Resmi 

Gazete’sinde yayınlanmıştır (Bilen vd., 2014:16; Önal ve Kılıç, 2016:257). 

Yeni Türk Ticaret Kanununun Yürürlük tarihi 01.07.2012’dir. 2011 yılında kabul edilen 

kanunun kamuoyu tarafından birçok eleştiri almıştır. Eleştiri konularının bazıları muhasebe meslek 

mensuplarına ait cezai yaptırımların ağır olması, şirketlerin bağımsız denetime hazır olmaması gibi 

konular bulunmaktaydı. Bunun üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlülük tarihinden bir 

gün önce 30.06.2012 tarih 18339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6335 sayılı Kanun ile 

değişikliğe uğramıştır (Karbuz, 2013:6). 

 

3. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUNDAKİ MUHASEBE 

DEFTERLERİNE YÖNELİK YENİLİKLER 

Yeni Türk Ticarek Kanunu ticari defterlere birçok yenilik getirmiştir. Bu yenilikler; defter 

tutmadaki amaç, gerçek yada tüzel kişi tacirlerinin tutması gereken defterler, bazı defterlerin açılış 

ve kapanış tasdik tarihlerinde yapılan değişiklikler, kayıtların elektronik ortamda tutulması ve 

saklanması gibi yeniliklerdir (Önal ve Kılıç, 2016:259). 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununda defter tutma amacı, her tacirin ticari işletmesinin 

ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini her iş yılı içerisinde elde edilen sonuçları 

tespit etmektir. Yeni Türk Ticater Kanununda ise eski ticaret kanundaki defter tutma amacına ek 

olarak defterlerin 3. Kişi uzmanlara makul süre içerisinde işletmenin faaliyetleri hakkında faydalı 

olacak şekilde tutulmalıdır ifadesi eklenmiştir. 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tutulması gereken defterler; yevmiye defteri, defter-i 

kebir, envanter defteri, karar defteri ve işletme hesabı defteriyken 6102 Sayılı Türk Ticaret 

Kanununa göre tutulması gereken defterler; yevmiye defteri, defter-i kebir, envanter defteri, 

yönetim kurulu karar defteri, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak 

değişmiştir. Tutulması gereken defterlere yeni defterler eklendiğini ve bazı defterlerin isim 

değiştirdiğini bazılarının ise aynı kaldığı görülmektedir. İşletme hesabı defterine 6102 Sayılı Türk 

Ticaret Kanununda yer verilmediği görülmektedir. Ancak Vergi Usul Kanununda  yer aldığı için 

halen tutulmaktadır. 

Yeni Türk Ticaret Kanunun’da nasıl defter tutulması gerektiği konusuna da yer verilmiştir. 

Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller 

kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir. Defterlere yazımlar ve diğer gerekli 

kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır. Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği 

belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı 

yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır. Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri 

saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir. Defterlerin 

ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince 

bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş 

olması şarttır (YTTK, md.65). 

Yeni Türk Ticaret Kanununda yevmiye defteri, defter-i kebir, envanter defteri, pay defteri, 

yönetim kurulu karar defteri, kurul toplantı ve müzakere defterleri açılış tasdikine tabi olan 
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defterlerdir. Elektronik defterlerin açılış onayı ise hesap döneminin ilk ayında alınan elektronik 

defter beratının alındığı tarihtir. Kapanış tasdikine tabi defterler ise yevmiye defteri ve yönetim 

kurulu karar defteridir. Elektronik defterlerin kapanış onayı ise hesap döneminin son ayında alınan 

elektronik defter beratının alındığı tarihtir (Ünsal, 2014:7) 

3. 1. Elektronik Defter  
Elektronik defter, yasal olarak tutulması zorunlu olan defterlerin format ve standartlara uygun 

hazırlandığı, elektronik ortama kaydedildiği, mali mühür veya e-imza ile değişmezliğinin, 

bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun sağlandığı hukuki ve teknik düzenlemelerin tamamıdır. 

Firmalar mali mühür sahibi olacak ve e-fatura ve e-defterlerini bu mali mühürle imzalamak 

zorundadır. Üzerinde mali mühür olmayan e-fatura ya da e-defter geçersiz sayılacaktır (Kara ve 

Yılmaz, 2017:3; Demirdöven, 2017:36). 

Muhasebe kayıtlarının kağıt ortamında yapılması ile elektronik defter ortamında yapılması 

muhasebe ilkeleri yönünden bir farklılık oluşturmaz. İçerik aynı kalarak sadece kayıt ortamı 

değişmektedir. E-defter uygulamaları muhasebe süreçlerinde değişiklik olmayacağı anlamına 

gelmemektedir. Özü aynı kalarak farklı işlemler ve olgular olacaktır (Gülten, 2018:8). 

Elektronik defterin hem işletmeler hem de düzenleyici birimler açısından birçok yararı 

bulunmaktadır. Elektronik defterin temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz; 

1-Maliye Bakanlığı’nca belirlenen şekil şartlarına uyulmasıdır. 

2-E-defterin hazırlanması, tasdiki, saklanması ve ibrazı elektronik ortamda tutulmasıdır. 

3-E-defterin bütünlüğü, değiştirilemezliği ve kaynağı güvence altında tutulmalıdır. 

4-E-defter sektör yada işletme çeşidine uygun olarak değil de tüm piyasanın ihtiyacını 

karşılacak şekilde olmalıdır. 

5-E-defterin yazılımı belirli standart ve formatlara sahiptir. 

6-E-defterin sistem üzerinde güvenli bir şekilde saklanması ve istenildiğinde elektronik 

ortamdaki defter beratlarının doğrulanabilirliğinin sağlanmasıdır. 

7-E-defterin düzenlenmesi kağıt defterin düzenlenmesinden daha az vakit almaktadır. Kağıt 

defterde bir yevmiye maddesinde birden çok belgeyi ilgilendiren kayıt yapılırken e-defterde bir 

yevmiye maddesine bir belgeyi ilgilendiren kayıt yapılması esas alınmıştır (Gülten, 2018:10). 

 

Elektronik defter sisteminin bir işleyiş düzeni bulunmaktadır. Öncelikle elektronik defter 

oluşturabilmeleri için firmaların mali mühüre ve uyumlu yazılıma sahip olmaları gerekmektedir. 

 

Şekil 1. E-defter Oluşturma Süreci 

 
Kaynak: Demirdöven, 2017:42 

 

Şekilde görüldüğü gibi işletmeler e-defterlerini, oluşturma sürecinde tebliğlerde belirtilen 

XBRL (Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) formatında aylık oluşturarark bu süreci 

başlatmaktadır. Elektronik defterde ay atlanılmadan sisteme aylık olarak yüklenmelidir aksi 

takdirde sistem fark ediyor ve uyarı veriyor. Hazırlanan e-defterler mali mühür veya e-imza ile 
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imzalanmaktadır. İmzalanan e-defterler mali mühür veya e-imza değeri almaktadır. Mali mühür 

veya e-imza değerri alan e-defterlerin beratı oluşturulur ve oluşturulan beratlar Gelir İdaresi 

Başkanlığı e-defefter uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenmelidir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı gerekli kontrolleri yaparak e-defter beratını kendi mührü ile 

onaylamaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı mühürü ile onaylanan e-defterler bütünlük, inkar 

edilemezlik, geçerlilik ve değişmezlik kazanmaktadır. Firmalar Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı e-

defterleri yasal saklama süresince saklar ve istenildiği takdirde ibraz etmekle yükümlüdür 

(Demirdöven, 2017:42).  

Çikolata ve şekerleme alanında Türkiye’de hızla büyüyen Şölen,  e-defter uygulamasına 

geçen ilk üretim işletmesi olarak bilinmektedir. Türkiye’de ilk e-defter uygulamasına geçen şirket 

ise Axa Sigorta AŞ olarak bilinmektedir. 

İşletmelerin yasal olarak tutmak zorunda oldukları yevmiye defteri ve defter-i kebirlerin kağıt 

ortamından elektronik ortama alınmasının getirdiği bazı avantaj ve dezavantajlar bulunmaktadır.  

 

Genel olarak defterlerin elektronik ortamda tutulmasının işletmelere ve kullanıcılarına 

sağladığı avantajlar şunlardır (Gökçen ve Özdemir, 2016:150); 

1-Özellikle işlem hacmi yüksek olan işletmeler için defterlerin temin masraflarının ortadan 

kalkması, 

2-Defterlerin noterlere onay ettirmesine gerek kalmaması, 

3-Defterlerin saklama maliyetlerinin ortadan kalkması, 

4-kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azalması, 

5-Vergi incelemesine kolaylık sağlaması, 

6-Defterlere hızlı ve kolay ulaşım, 

7-İşletme için denetlemelerde defterlerin hızlı ve etkin kullanımı, 

8-Vergi kayıplarının ve kaçakların önlenmesi 

9-Çevreye vermiş olduğu katkı, 

 

Genel olarak defterlerin elektronik ortamda tutulmasının işletmelere ve kullanıcılara getirdiği 

dezavantajlar şunlardır (Kara ve Yılmaz,  2017:7); 

1-Küçük ölçekli işletme mahiyetindeki firmaların e-defter uygulamasını yürütebilecek teknik 

altyapı ve personel imkanına sahip olmaması, 

2-E-defter uygulaması kapsamında sadece yevmiyedefteri ve defter-i kebirin elektronik 

ortamda tutulması, 

3-E-defter uygulamasına geçen özellikle küçük ölçekli işletmelerin altyapı sisteminin uygun 

olmaması,  

4-Elektronik ortamda tutulan defterler için güvenlik endişeleri, 

5-Elektronik ortamda tutulan defterlerin vergi mahremiyeti ihlalleridir.  

 

4. ELEKTRONİK FATURA 

Fatura, ticari satışlarda satıcının alıcıya verdiği ve satılan malın miktarını, fiyatını, 

özelliklerini veya ifa edilmiş hizmetleri gösteren belgedir. Satıcı açısından fatura, satılan mal veya 

verilen hizmetin cinsini, miktarını ve fiyatını gösteren ve alıcıya verilmesi zorunlu bir belgedir. 

Alıcı açısından fatura, satın alınan malın mülkiyet hakkını ifade eden, alınan mal veya hizmetin 

cinsini, miktarını ve fiyatını gösteren belgedir. 6102 Türk Ticaret Kanunu madde 21 de faturayı 

dolaylı olarak “Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat 

sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da 

faturada gösterilmesini isteyebilir” biçiminde tanımlamıştır (Gülten, 2018:57). 

Elektronik fatura Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan 

faturaların elektronik ortamda hazırlanmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibrazını sağlayan 

sistemdir. E-fatura, kağıt ortamında tutulan faturada bulunması gereken bilgilerin tamamını 
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kapsamaktadır. E-fatura özellikle vergi kaçak ve kayıplarının önüne geçmeyi hedeflemektedir 

(Yanık ve Karadaş, 2013:134). 

E-fatura kullanmak isteyen işletmeler öncelikle mali mühür veya e-imzaya sahip olmaları 

gerekmektedir. Daha sonra işletmeler e-fatura için başvuruda bulunabilirler ve Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın uygun görmesi halinde e-fatura kullanmaya başlayabilirler (Gökçen ve Özdemir, 

2016:145).  

E-fatura uygulamasını kullanmak isteyenler sisteme kayıtlarını yaptırmak için başvuruda 

bulunmaları gerekmektedir. Sisteme kayıt yaptırabilmek için mali mühür veya e-imza sahibi 

olmaları gerekmektedir. Mali mühür veya e-imza sahibi mükallefler Gelir İdaresi Başkanlığına 

başvurmaları gerekmektedir. Mükkellefler edindikleri mali mühür veya e-imza ile e-faturalarını 

imzalamaları esastır. Yalnız özel entegratör aracılığıyla e-fatura uygulamasından yararlanan 

mükellefler istedikleri takdirde e-faturalarını özel entegratörün mali mühürü ile de imzalayabilirler. 

Özel entegratörün mali mührünü kullanan mükellefler de kendilerine mali mühür almak zorundadır 

(Gülten, 2018:64). 

E-fatura kullanmak için Gelir İdaresi Başkanlığına başvuran mükellefler daha ileri bir tarih 

talep edilmemişse başvuru tarihini takip eden yedi gün içerisinde kullanıcı hesabı açılmaktadır. E-

fatura kullanıcısı olmak için sisteme üye olmak yani sistemde kayıtlı olmak gerekmektedir. Hem 

alıcının hem de satıcının sisteme kayıtlı olması durumunda birbirlerine kağıt fatura değil de e-fatura 

göndermeleri gerekmektedir. Aynı müşteriye aynı anda hem e-fatura hem kağıt fatura düzenlenir ise 

mükerrer fatura düzenlenmiş olur. Sistemde kayıtlı kullanıcıların birbirlerine e-fatura kesmesi 

zorunludur. Eğer e-fatura yerine kağıt fatura düzenlenirse fatura geçerli olur ancak e- fatura şekil 

hükümlerine uyulmadığı için Vergi Usul Kanunu’nda yer alan cezalara muhattap olunmaktadır. 

Sistem üzerindeki e-faturaların çıktısı herhengi bir anlam ifade etmeyecektir. E-fatura elektronik 

ortamda saklanmak ve xml formatında ibraz edilmek zorundadır (Gülten, 2018:65). 

Kağıt fatura düzenlerken satıcı ve alıcı olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. E-fatura 

uygulamasında ise satıcı, Maliye Bakanlığı sistemi ve alıcı olmak üzere üç taraf bulunmaktadır. 

Satıcı e-faturayı Maliye Bakanlığı aracılığı ile alıcıya göndermektedir.  

Mükellefler e-fatura uygulamasını entegratör, özel entegratör veya e-fatura portalı aracılığı ile 

kullanabilmektedirler. E-fatura portal yöntemi gerekli bilgi işlem sistemi alt yapısı olmayan 

işletmelerin e-fatura uygulamasını kullanabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

geliştirilen bir web uygulama yöntemidir. Gelişmiş bir bilgi işlem yapısına sahip ve fatura hacmi 

yüksek işletmeler entegrasyon yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntemi kullanmak isteyen 

işletmeler Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İşletmelerin başvurusu 

kabul edildikten sonra entegrasyon sürecini başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Daha 

sonra işletmeler e-fatura uygulamasını entegrasyon yöntemiyle kullanmaya başlayabilirler. Diğer 

bir yöntem ise özel entegratör yöntemidir. Bu yöntemde işletmelerin bilgi işlem sistem alt yapısı 

yetersiz olduğu için e-fatura uygulamasını kullanabilmesi amacıyla özel bir entegratörün bilgi işlem 

sistemini kullanarak e-fatura uygulamasını kullanabilmesine imkan sağlayan bir yöntemdir. 

(Gökçen ve Özdemir, 2016:145)  

E-fatura uygulamasında faturalar iki farklı şekilde düzenlenmektedir. Bunlar, temel fatura ve 

ticari faturadır. Temel fatura olarak düzenlenen bir faturada alıcının faturayı onaylaması gerekmez 

ve elektronik ortamda faturaya itiraz etme imkanı bulunmamaktadır. Ticari fatura ise düzenlenen 

faturanın kabul edilmesini, reddedilebilmesini ve iade fatura düzenlenebilmesine imkan 

sağlamaktadır (Demirdöven, 2017:31). 

E-fatura uygulamasının düşük maliyetli olması, posta işlemlerinin ortadan kalkması ve genel 

anlamda işletmelerin verimliliğin artması gibi bazı avantajları bulunmaktadır. E-fatura 

uygulamasının kullanıcıya sağladığı bazı avantajlar şunlardır; 

1-Kağıt fatura kullanılmadığı için baskı ve kağıt giderlerinde azalma olması, 

2-Arşivleme maliyetlerinin ortadan kalkması,  
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3-Alıcı ile satıcı arasında gönderilen faturanın postada gecikmesi gibi sorunların ortadan 

kalkması,  

4-Bilgi ve belgelerin iç ve dış denetiminin daha hızlı ve kolay hale gelmesi böylece işletmeler 

emek yoğun ve zaman alıcı iş yükünden kurtulması,  

5-Faturanın kayıt altına alınma süresinin kısalması ve kayıt hatalarının azalması, 

6-Gönderilen ve alınan faturalar elektronik ortamda olduğu için anlık ulaşımın sağlanması,  

7-Uluslar arası işletmeler ile entegrasyonu daha kolay sağlayacak olması,  

8-Vergi kayıplarının ve kaçaklarının önlenmesi, 

9- Vergi denetiminin dah hızlı ve etkin yapılması, 

10-Çevreye vermiş olduğu katkı, 

 

E-fatura uygulamasının bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Genel olarak bu dezavantajlar 

şunlardır; 

1-Zorunlu olduğu halde bazı Kamu İktisadi Teşekküllerinin e-fatura uygulamasına 

geçmemesi, 

2-E-faturada ticari sırların rakip firmalara geçme endişesi,  

3-E-fatura maliyetidir (Kara ve Yılmaz, 2017:11). 

 

5. E-ARŞİV 

Elektronik ortamda düzenlenen faturaların elektronik ortamda arşivlenmesi gerekmektedir. E-

arşiv uygulaması 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; “Bu tebliğ kapsamında 

elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik iletilen 

şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha 

hükmündedir. Bu tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda 

oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza ederler.” ifadesine yer verilmiştir 

(Demirdöven, 2017:35). 

E-arşiv uygulamasından işletmeler ya kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla veya Gelir 

İdaresi Başkanlığı tarafından izin almış özel bilgi işlem sistemleri üzerinden 

yararlanabilmektedirler. 

 

6. E-BİLET 

Elektronik biletlerin elektronik ortamda düzenlenen, elektronik sertifika ile imzalanan, 

internet de dahil olmak üzere elekrtonik araçlar ve otamlar aracılığıyla muhatabına kağıt baskı 

şeklinde sunulması zorunludur. Muhatabı tarafından istenildiği takdirde e-bilet düzenleme izni alan 

mükellef e-bileti yada e-bileti temil eden belgeyi kayıt ortamında teslim edecektir. Mali değeri 

bulunmayan mühürsüz kağıt çıktının muhatabına verilirken ayrıca imzalanıp kaşelenmesine gerek 

yoktur. Elektronik ortamda oluşturulan yolcu listesinin kağıt nüshaları sefer sonuna kadar taşıtta 

bulundurulmalıdır (Gülten, 2018:137).  

  

7. SONUÇ 

Gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya ile ülkeler birbirlerinden daha hızlı etkilenir hale 

gelmektedirler. İletişim, teknoloji ve bilgisayar alanında meydana gelen gelişmeler tüm dünyayı 

etkilemektedir ve ülkelerin birbirleri ile olan etkileşimini hızlandırmaktadır.  

Gelişen teknoloji her alanda olduğu gibi işletmelere de yeni uygulamlar getirmektedir. Bu 

uygulamaların başında  muhasebe uygulamalarının bilgisayar ortamına aktarılması gelmektedir. 

Muhasebe uygulamalarının bilgisayar teknolojisinden yararlanarak yapılması zaman ve insan gücü 

anlamında işletmelere katkı sağlamaktadır. Teknolojik alanda yaşanan gelişmeler muhasebe 

sistemine son olarak e-defter ve e-fatura uygulamalarını getirmiştir.  

Muhasebe sistemimizde uygulanmaya başlanılan e-defter ve e-fatura uygulamaları yasal 

zorunluluk olarak haytımıza geçirilmektedir. Yasal zorunluluk kapsamına girmeyen işletmeler ise 
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istedikleri taktirde bu uygulamaları kullanabilmektedirler. Kullanılmakta olan e-defter ve e-faturann 

birçok  avantajının yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır.  İşletmelere sağlamış olduğu 

avantajların başında kolay erişim, arşivleme, zamandan tasarruf gelirken dezavantaj olarak 

işletmelerin altyapı yetersizliği, güvenlik, vergi mahremiyeti ihlalleri gelmektedir. Ayrıca e-defter 

ve e-fatura uygulamaları işletmelrin kağıt kullanımını azaltarak çevreye önemli katkı sağlamaktadır.  

E-fatura uygulamasında temel fatura ve ticari fatura ayrımı yapılmaktadır. Temel fatura ve 

ticari faturanyı  ayıran şey faturaya muhattabı tarafından onay verilmesidir. Yani temel faturada 

faturanın muhattabı faturaya onay verememktedir. Ticari faturada ise faturanın muhattabı faturayı 

onaylayabilir, reddedebilir veya iade fatura düzenleyebilmektedir.  
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ÖZET 

Türk İslam coğrafyası ticari faaliyetler ve ekonomik sistemler açısından incelendiğinde dine bağlılık 

ve dindarlık kavramlarının en güçlü olduğu dönemlerde daha sağlam, düzenli ve disiplinli yapılar 

oluşturduğu görülmektedir. Bu yapıların başında da özellikle 13. yy ile birlikte varlığı iyiden iyiye hissedilip 

sonraki süreçlerde de etkisi giderek artan ve bu çalışmada da değerlendirmeye çalışacağımız “Ahilik 

Teşkilatı bulunmaktadır. Avrupa Coğrafyasında ise durum İslam coğrafyasından oldukça farklı ilerlemiş 

“Ortaçağ” sonrası sekülerleşip kilise, ruhban sınıfı vb gibi değerlerden gittikçe uzaklaşan Avrupa bu 

hareketine tezat bir şekilde iş ahlakı ve ticarette değer yargısı kavramlarına sıkı sıkıya bağlanmış ve bu 

değerleri ticaretin vazgeçilmez birer unsuru olarak görmeye başlayan “Protestan Work Ethic” gibi kavramlar 

doğmuştur. Avrupa’nın bu değer yargılarına yakınlaşıp bağlanması ve bunları geçerli kılması muhakkak ki 

temelinde seküler ve pragmatist sebepler taşımaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada hem bu sebepler 

incelenecek hem de iki farklı coğrafyada tarihsel iş ahlakı ve etik değerler gibi kavramların değer kazanması 

ve etkileri incelenecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: İş Ahlakı ve Etik, Ahilik Sistemi, Protestan İş Ahlakı 

 

1.GİRİŞ 

Ahlak neyin doğru veya yanlış, iyi veya kötü olduğu ile ilgilidir. Burada ise genel ahlakla 

değil, ahlakın özel bir sahasıyla, “iş ahlakı” ile ilgileniyoruz. Bu makalede ahlaki standartların iş 

alemine nasıl uygulanacağı üzerinde yoğunlaşılmıştır. İş ahlakı kavramı uzun süredir kullanılıyor ve 

üzerinde çalışmalar yapılıyor olsa dahi tanımlamanın ve bir takım katı sınırlar çizmenin çok zor 

olduğu bir olgudur. Bu konuda çalışmalar yapan Peter Madsen iş ahlakını tanımlarken “İş ahlakını 

tanımlamak taş duvara çivi mıhlamak kadar zordur” der. Çünkü bu kavramın ifade ettiği içerik ve 

sınırlarıyla ilgili birçok farklı görüş mevcuttur. Buna rağmen en geniş ve kapsayıcı ifadelerinden 

birisi olan herhangi resmi ya da hukuki zorlama ceza yada ödül sistemi olmasa dahi iş dünyasında 

yapılan hareketlerden hangilerinin doğru hangilerinin yanlış olduğunu gösteren prensipler bütünü 

olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda iş dünyasında yaşanan tüm ahlaki soru ve sorunlar bu alanın 

içine girer. Bu sorunlar gerek işletme içi yani çalışan-çalışan, çalışan-işveren arasında gerekse de 

işletmenin çevresel sorunları yani işletme ile etkileşimde olan diğer çevresel etkenler arasında 

olabilir. Bu sebeple de iş ahlakı belirli ve standart kuralların uygulanabildiği teorik ahlak 

felsefesinin ötesinde günlük ve değişken ahlaki değerlerle de sıkı bir ilişki içindedir. 

 Pek çok ahlaki alanlar gibi iş ahlakı kavramının da ana besleyicisi ve standart belirleyicisi de 

dinlerdir. Bütün büyük dinler de iş hayatını ve iş ahlakını ilgilendiren bir çok ahlaki öğreti 

bulunmaktadır.3  

 Giriş bölümünde başlayıp, rapor hazırlanılırken her kullanılan kaynak için (aynı kaynak 

birden fazla kullanılırsa da tekrar tekrar belirtilir) belirtilmeye devam edilir. 
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 Giriş kısmının son paragrafı şu şekilde yazılır:  

Çalışmamız bu öğretiler ve dinler üzerine devam edecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde 

dinlere göre ahlaki öğretilerden bahsedilecek ve daha sonra da öğretilerin kıyaslamalı olarak ele 

alınmalarına çalışılacaktır.. Çalışma son olarak genel bir değerlendirme yapılarak bitirilecektir .” 

2. İKİNCİ BÖLÜM 

Şu an dünyada uygulanmakta olan ve kabul gören ekomik sistem Kapitalizm olarak kabul 

edilmekte ve insan da dahil bir çok unsur bu düzenin birer enstrümanı olarak değerlendirilmektedir. 

Günümüzde geçerliliğini sürdüren kapitalizmin kökeninde ise Ortaçağ sonrası ortaya çıkan ve hızla 

yayılan Protestan inanç ve ahlakı yatmaktadır. Adam Smith,  bunu insanların ekonomik sistemler 

içinde dahi ahlaki değer yargılarından kopamayacağını belirterek mevcut sistemin kökenin de 

Protestan ahlak ve öğretileri kaynaklı olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada tabiki sadece Batı 

Toplumu ve onun değerler anlayışı değil Doğu’nun gelenekçi inanç sistemlerinin iş, işçi, kurum 

kültürü gibi kavramlar karşısındaki duruşu da incelenecektir. İslam, Budizm ve Zen gibi inanç ve 

öğretilere dayanan Doğu toplumlarında ekonomi ve iş hayatı nasıl yapılanmaktadır? Bu gelenekçi 

inanç sistemleri çok hızlı değişen konjonktürlere nasıl uyum sağlamaktadır? Bu ve benzeri sorular 

çerçevesinde bir araştırma yapıldığında çalışan konumunda olan ve çok fazla niteliksel değerler 

aranmayan işçi profillerinin genellikle kırsal kesimden gelmiş, milli ve manevi değerlerine sıkı 

sıkıya bağlı muhafazakar yapılardaki insanlardan, yönetici pozisyonundaki kişilerin ise iyi eğitim 

almış, dünya görüşü rasyonelliğe kaymış daha pragmatist ve sekülerist profillerden oluştuğu 

görülmektedir. Böylece “işçinin yöneticilere yaklaşımı kutsal alanda (sacred) cereyan ettiği halde, 

sanayi yöneticisinin işçiye bakış açısı önemli ölçüde kutsaldışı (profane) bir ortamda meydana 

gelmektedir”.2 

Bu çalışmanın konusu iş dünyasındaki doğru yanlış yani ahlaklı olanın araştırılmasıdır. Bu 

araştırma yapılırken iş dünyasına göre ahlaki olan şeylerin iktisat ahlakının ve zihniyetinin 

irdelenmesi de önem arz etmektedir. Bu bakımdan bu çalışmada Protestan ahlakının ve diğer 

dinlerdeki motivlerin iş hayatını nasıl etkilediği, Batı toplumları ve geleneksel toplumlarda, 

geçmişte ve bugün bu etkileşimin nasıl olduğu incelenmiştir.  

1. Protestan İş Ahlakı (Max Weber) 

Weber elde etme güdüsünün, kazanç tutkusunun ve kuru kar hissinin hiçbir şekilde 

kapitalizmle aynı şey olmadığını savunmaktadır. Weber’in kapitalizmden kastı, modern 

endüstriyel kapitalizmdir. Ona göre, tarihsel süreçte çeşitli toplumlar kapitalist nitelikteki 

ekonomik etkinlikler içinde bulunmuşlardır. Kar ve kazanç tutkusu ise her çağda ve her 

toplumda varolmuştur. Ancak, kapitalizmin ayırt edici özelliği, fetihle, spekülasyonla ve 

macerayla gerçekleştirilen kar tutkusunun, kazanma hırsının yani kendi deyimiyle akıldışı bu 

güdülerin dizginlenmesidir. Kapitalizmi ortaya çıkaran, ne spekülatörler ne de para babalarıdır; 

onu ortaya çıkaran, ölçüp biçen, disiplinli ve sözüne güvenilir, kendini tamamen işine adamış 

insanlardır. Kapitalist ekonomi, mübadele imkânlarının kullanılmasından kazanç bekleme ve 

barışçıl (biçimsel) kazanç fırsatları üzerine kurulu bir eylemdir. Kapitalizm, Batı’da ortaya 

çıktığı şekliyle, biçimsel özgür emeğin akılcı bürokratik işletme olarak örgütlenmesidir. Sürekli 

ve akılcı bir kapitalist işletme, hep yenilenen kazancın ve  verimliliğin peşindedir. Bu anlamda 

kapitalizm; kar isteği, akılcı disiplin ve üretimin örgütlenmesinden doğan işletmelerin varlığıyla 

tanımlanabilir. Kapitalizm, bürokratik örgütlenen işletmelerde işverenler tarafından rasyonel bir 

şekilde yönetilen ücretli emeğe dayanmaktadır ve işverenler bu emeği kullanarak kar yapmanın 

ve sermaye biriktirmenin peşindedirler. En fazla kar elde etme isteği, sadece olabildiği ölçüde 

kar elde etmek değil,  aynı zamanda sınırsız birikim yapma isteğidir. 

Kapitalizmin tamamlayıcı ve zorunlu olmak üzere iki şartı vardır. Tamamlayıcı şart, 

kapitalizmin maddi yönünü meydana getirir. Bunlar; burjuva sınıfının varlığı, kentleşme, 
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endüstriyel teknolojik gelişme ve rasyonel hukuktur. Zorunlu şartı ise, dünyaya dönük asketizm 

(kapitalist ruh) tur. 

 

Weber’e göre, reformdan sonra ekonomik bakımdan gelişmiş Batılı ülkelerin hepsi 

Protestandır. Kapitalizmin başlangıcı Katolik ülkelerde (İspanya, Portekiz) ortaya çıkmasına 

rağmen,  endüstriyel kapitalizm  (Hollanda,  İngiltere,  Almanya ve püriten ahlaka mensup 

Amerika) Protestan ülkelerde gelişmiştir. 

Protestanlığın dört farklı yorumu vardır: Kalvenizm, Pietizm, Metodizm ve Baptist 

Hareket Weber’in Protestan ahlak anlayışı, temelde Kalvenist yoruma, onun ilahi takdir 

öğretisine ve dünyevi asketizme dayanır. Kalvenistler, kendilerine özgü kaderci anlayıştan 

dolayı diğer Protestan kollardan ayrılırlar. Kapitalizmin en fazla gelişmiş olduğu kültür düzeyi 

yüksek ülkelerde geçerli inanç Kalvenizmdir. Kalvenizmin temel ilkesi, ilahi takdir öğretisidir. 

1647 Westminster Büyük Bildirisi’ne göre bu öğretinin temel kabulleri şunlardır: Bu inançta kişi 

eğer seçilmişse yani cennete gideceklerdense, bir işaretle Tanrı’nın bu durumu kendisine 

göstereceğine inanır. Mesela, özel bir yeteneğe sahip olmak gibi. Kişi eğer birtakım niteliklere 

sahip değilse, kurtuluşa ermek yani seçilmişlerden olmak için başka bir işaret olan zenginliğe 

yönelir. Kalvenistler, kaderci anlayışa karşı çıkmaz, tam aksine kadercidirler. Burada, kişinin 

temel problemi önceden belli olan bu bilginin bu dünyada bilinip bilinemeyeceğidir. Đnsanların, 

Katolik yorumda olduğu gibi aç ve fakir olarak hayatlarını sürdürmelerine gerek yoktur; eğer, 

çalışıp kazanırlarsa bu seçilmiş olduklarını gösterir ve onlar zenginleşerek ibadetlerini yerine 

getirmiş olurlar. 

Weber, Marks’ın tarihsel materyalizm anlayışını reddeder. O, ekonomik davranışı dinsel 

davranış ve tutumlarla açıklamaktadır. Bu anlamda da üstyapı (din) çerçevesinde altyapıyı 

(ekonomi) analiz etmiştir. Statü kavramını sınıf kavramının yanına eklemiştir. Marks’ın üretim 

araçlarının mülkiyetine dayalı sınıf kavramına, mezhepsel ve doğuştan gelen birtakım 

ayrıcalıkları da eklemiştir. Kapitalist yaşamda insan işi için vardır. Đdeal işveren tipi, 

gösterişten, lüksten, gücünün verdiği zevkten kaçınır ve toplumda fark edilmek istemez. 

Weber’e göre servet, akıldışı bir “mesleğini yerine getirmiş olma“ duygusu dışında hiçbir şey 

kazandırmaz. Para, borç verme, kredi sağlama kapitalist sistemde özendirilir. Sistem zamanla bir 

demir kafese döner. Dünya giderek bu ekonomik sistemin demir kafesi içerisinde çalışmak 

zorunda kalır 

Weber, ilgilendiği toplumsal konularda kavramları anlamak ve  açıklamak için temelde  

iki yöntem kullanmaktadır: 

-İdeal tip analizi 

-Tarihi analiz 

Weber’e göre toplumsal yapının anlaşılabilmesi bu yapının belirli özelliklerinin 

bilinmesine bağlıdır.
1
Sözgelimi bürokrasi toplumsal bir olgu olarak ne olduğunun 

anlaşılabilmesi için onu diğer olgulardan ayıran özellikler ve temel karakteristikleri 

saptanmalıdır. Bu anlayış temelinde Weber böylece karşılaştırmalı bir temel üzerinde bir “ideal 

tip” formu geliştirir ve onun ayırt edici özelliklerine vurgu yapar. Weber bu ideal tipler olarak 

adlandırdığı kuruluşlardan hareketle insan gerçeğine varmayı amaçlar. Ancak bu ideal 
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tipler gerçek değildir fakat gerçekle ilişkileri vardır. O bir ortalama durum, bir varsayım 

veya gerçeğin bir tasviri değil; deneysel, keyfi ve ütopya niteliğinde bir özellik taşıyan tiptir. 

Weber ideal tipler olarak sosyal ilişki tipleri, grup tipleri, iktidar, din, uygarlık tipleri önerir. 

Weber daha sonra, diğer bir teknik olarak benimsediği olay ve olguların tarihi analizi 

üzerinde durur. Çünkü sosyal bilimler, toplumsal eylemlerin özgül tarihsel ortamlarıyla birlikte 

anlaşılması ve nedensel açıklamalarının yapılmasına ilgi duyar.
2
Örneğin bürokrasinin ortaya 

çıkış nedenleri bazı tarihsel olaylarda gizlidir ve bundan dolayı bürokrasinin ortaya çıkış 

nedenlerini bu olaylarda aramak gerekir. 

 

Weber’in anlaşılması güç, bazı çelişkiler içeren, uyumsuz ve oldukça karmaşık fikirleri 

ortaya atıldığı günden beri ciddi eleştirilere hedef olmuştur: 

Örneğin kapitalizmin doğuşunu Protestan Ahlakı’na bağlamak günümüzde bu ahlakı 

benimsememiş hatta dini değerleri ciddiyete almamış bazı uzak doğu ülkelerinin gelişmişliği 

gerçeği ile uyuşmamaktadır. Weber bu konuda yalnızca kendi içinde bulunduğu toplumu göz 

önüne alıp dış dünyadaki diğer durumları göremediği için ciddi bir hata yapmıştır.
3
 

Diğer bir eleştiri ise Weber’in rasyonalizm ve pozitivizm konusundaki görüşlerine 

ilişkindir. Öncelikle pozitivizme karşı tavır alan ve toplumda gelişmeyi yansıtan yasalara yer 

olmadığını söyleyen Weber, bununla birlikte rasyonalizasyonu, kapitalist batı toplumlarındaki 

en temel ve en belirgin öğe olarak kabul etmiştir. 

Doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin metodolojik birliği konusundaki tartışmalarda en 

önemli kişi kabul edilen Weber, insan eyleminin açıklaması ve anlaşılması ile sosyal 

bilimlerin nesnellik problemi konusunda natüralizm ve anti naturalizmin aşırı formları 

arasında oldukça dolayımlanan bir tavır geliştirmeye çalışmış ve bu sebepten karmaşık 

görüşleri çeşitli şekillerde yorumlanmış iddiaları da hücuma uğramış veya savunulmuştur. 

Weber’in sosyolojisine bir diğer eleştiri de Amerikalı siyaset bilimci Fukuyama 

tarafından yapılmaktadır. Fukuyama’ya göre Weber; “ din ve ideoloji gibi kültürel ürünlerin 

temeldeki ekonomik güçler tarafından yaratılmadığını, aksine kültürün kendisinin belli 

biçimlerdeki ekonomik davranışları ürettiğini öne sürerek Marx’ın teorisini tersine 

çevirmiştir.” 

Çağımızda kapitalizm her geçen gün artan bir ivmeyle çağcıl insanın yaşamına derinden 

nüfuz etmekte. Küreselleşmenin nîmetleriyle artık daha da vahşîleşen kapitalizmin ileride 

alacağı boyut pek çoğumuzu ürpertmekte. Kapitalizmin dünyâ halkları üzerindeki olumsuz 

etkilerini ortadan kaldırmak için ortaya sağlam görüşler atmanın yolu kapitalizmin doğuşunu 

anlamaktan ve onu doğru değerlendirmekten geçer4. Weber yirminci yüzyıla girerken önemli 

bir hesaplaşma yürütmüştü kapitalizmin doğuşuna ilişkin. Şİmdi bu konuda Weber’in 

görüşlerinden yararlanmamız yerinde olacak: 

2 Daniel L. Pals, (2006) “A Source of Social Action: Max Weber” 

3 genchareket.com/index.php?...max-weber-protestan-ahlak-ve-kapitalizmin-ruhu.Erişim 7 

şubat 2010. 

Weber’e göre değişik mezheplerin bulunduğu bir toplumda sermâye sâhipleri Protestanlara 

özgü birtakım özellikler taşır. Bu ilişki salt kültürel yapıyla veya kültürel yapının gelişim düzeyiyle 

ilgili değil; kapitalizmin bulunduğu her kültür coğrafyasında böyledir. (age. syf: 29) Fakat çağdaş 

kapitalizm hakkında söylenenler kapitalizmin doğuşunu açıklamada kullanılamaz: kapitalizmin 

doğuşuna damgasını vuran unsurlar ile çağdaş kapitalizmin içerdiği unsurlar birbirinin zıttıdır. 

Đmdi kapitalizmin doğuş nedenlerinin en önemli dayanağı örgütlenmede aranmalıdır (syf: 33), bu 
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örgütlenme de asketik Protestan ahlâkına damgasını vuran ussallaştırma eğilimlerinin doğal bir 

sonucudur. Bu örgütlenmenin temelini de mezhepler ve toplumsal tabakalaşma oluşturur. Bu 

nedenle Weber mezhepler ve toplumsal tabakalaşma arasındaki ilişkileri dert edinir: 

Weber’e göre Katolik mezhebinden olanlar belirli bir iş kolunu korumak ve o iş kolunda 

usta olmakla yetinirken, Protestan mezhebinden olanlar belirli bir iş kolunun en yüksek noktasına 

çıkmayı erekler. (syf: 32) Protestanlar bâzı nedenlerden dolayı, seçtikleri mesleklerde daha fazla 

ussallaştırma eğilimi içine girer; kendi mezhepleri onlardan bunu bekler. Ancak bu, şu demeye 

gelmez: Katolikliğin öte dünyâcılığı en yüksek ideâl olarak ortaya koyan asketik özelliği 

yandaşlarına bu dünyânın nîmetleri karşısında umursamazlık içinde olmayı öğretti. (syf: 34) 

Weber’e göre Fransız Kalvinistlerinde de öte dünyâcılığa yer vardır ve onlar da dünyevî olanla 

ilgilenmekten sakınmaz; hem üstelik öte dünyâcılığıyla bilinen kimi tarikatlarda da ticârî yaşama 

vurgu başat bir konumda bulunur (syf: 37).
5
 Pekî bu durumda Protestan eğilimlerin kapitalizmle 

ilişkisi nasıl kurulacaktır? 

Weber bu ilişkiyi kapitalizmin ruhu kavramı üzerinden irdeler: imdi kapitalizmin ruhu 

târihsel realiteye belirli bir bakış açısı ve târihsel realitedeki belirli bir ilişkiler bütünüdür. Bunun 

neden başka yerlerde değil de ancak Batıda ortaya çıktığını ise şöyle değerlendirir: Kilise hukuk 

sistemine dayalı bir yapı ancak Batıda bilinir. Bilimde ussal ve dizgesel uzmanlık alanları, bir 

alanın uzmanı olarak eğitilme ancak Batıda vardır (syf: 15). Feodal devlet ancak Batıda ortaya 

çıkmıştır (syf: 15). Ussal biçimde dile gelmiş bir anayasa, ussal biçimiyle dile gelmiş kurallara ve 

yasalara bağlı siyâsî bir düzenleme anlamında devlet de ancak Batıda bilinir . Batı dışında hiçbir 

yerde burjuva ve burjuvazi gelişmemiştir . Belirli bir sınıf olarak proletarya da Batı dışında hiçbir 

yerde yoktur (syf: 22). 

  Weber bütün bu unsurların bir araya gelmesiyle oluşan kapitalist ruhun iki farklı temel 

biçimi olduğunu savunur: kapitalizmin doğuşuna damgasını vuran kapitalist ruh ile çağdaş 

kapitalizme geçişe neden olan kapitalist ruh birbirinden farklıdır. Çağdaş kapitalizmde yaşam tarzı 

“hırs felsefesi”ne dayanır. Bu “felsefe” gereğince bireyler kendi sermâyelerini sürekli artırma 

yoluna gider.bunlar salt bir yaşam tarzıyla ilgili değil; belirli bir ahlâklılık tasarımıyla da ilgilidir 

ve buna uygun bir yaşamın ahlâklı bir yaşam olduğu savunulur. Ne var ki bu ahlâklılık tasarımı 

kapitalizmin doğuş dönemlerinde yoktu. Çağdaş kapitalizmde bu “felsefe”den dolayı bireyin 

ihtiras duyguları doğal karşılanırken (syf: 44), kapitalizmin doğuşunda bunlar ağır bir otokontrol 

mekanizmasıyla kontrol altında tutulurdu. Üstelik çağdaş kapitalizm eğitilmemiş ve bir işlevi 

olmayan işçileri sistem içine sokmaz (syf: 47) ve gelenekselliğe de karşıdır (syf: 48). Çağdaş 

kapitalistler işçilerin daha fazla çalışmasını sağlamak için ücretleri sürekli düşürme eğilimindedir 

ve bu da ussallaştırma eğiliminin bir sonucudur (syf: 49). Oysa ki kapitalizmin doğuşu sırasında 

işler böyle değildir. O dönemde Protestanlar harcamak değil; kazanmak istiyor, kendilerini 

yaptıkları işlere adıyordu. (syf: 51) Çağdaş kapitalizmde normâl bulunan tüm itkiler de bayağı 

bulunuyordu. Nitekim Reform Hareketlerinin ilk yıllarında yerleşik kilise kabûlü genel kabûl 

görmekteydi: elindekiyle yetinmek ve daha fazlasını istememek; imdi insanlar kendilerinin ve 

ailelerinin gereksinmelerinden daha fazla bir maddî kazanç peşinde koşmamalı, tanrının onları bir 

kez yerleştirdiği mesleklerinde kalmalı, bu verilmiş sınırlı yaşam durumu içinde onları maddî 

hazlara sürükleyen itkilerden sıyrılmalıdır. (syf: 59) 

  Bu etkilerden sıyrılarak kendi mesleklerinde en iyisini ortaya koymaya çalışan bu kimseler 

Weber’i meslek kavramı üzerinde bir inceleme yapmaya sürükler; imdi ussallaştırma eğilimi de 

bu kavramdan bağımsız değil: meslek kavramı Luther’in görüşlerinde ve Reform Hareketlerinin 

ilk yıllarında günlük dünyevî işlerin yapılması gerekliliğiyle ilgiliydi (syf: 63); Luther’e göre 

keşişçe bir yaşam tanrı katında değerli değildi; bu yaşam bâzı ödevlerden sıyrılmanın bir 

ürünüydü (syf: 64). Ancak Luther’i daha sonra yorumlayanlar ise Luther’in insanların tanrının 

verdiği mesleğin dışına çıkmamaları gerektiğini savunduğuna inandı (syf: 67). Böyle bir meslek 
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anlayışı daha önceleri Alman mistiklerinde de görülmekteydi; ancak Püritenler bunu bir ödeve 

dönüştürdü (syf: 69). 

  Weber’e göre asketik Protestanlığın belli başlı dört taşıyıcısı vardır: 1. Kalvinizm, 2. 

Pietizm, 3. Methodizm, 4. Baptist hareketinden doğan tarikatlar (syf: 75)
6
. Bunlar arasında mutlak 

bir ayrım yoktur ve bunlardan biri diğerine karşı değildir. Ancak Kalvinizm kapitalizmin 

gelişmesinde başat bir yerdedir. Bunun nedeni: Kalvinizme göre insanlar ebediyetten belirlenmiş 

kaderlerini yaşamak için kendi yollarını kat etmek zorundadır; imdi kurtuluşa erecek olanlar da 

kendi üzerlerine düşen görevleri mümkün olan en iyi biçimiyle yerine getirenler olacaktır ki bu da 

işbölümü ve örgütlenmeyi gerekli kılar. Nitekim belirli bir iş koluna bağlı bir kimse kendi işini ne 

kadar iyi yapıyor olursa olsun, aynı iş koluna bağlı başka bir kimse işini iyi yapmıyorsa bu durumda 

o kişinin kendi işini iyi yapıyor olması bir şey ifâde etmez; çünkü ortaya konan ürünün bir bütün 

olarak nitelikli olması beklenir ve bu da insanları işbölümüne ve örgütlenmeye sürükler. Tanrının 

buyruklarını yerine getiren Hıristiyanlar ilk günâhın kendi üzerindeki etkisinden bu yolla 

kurtulabilir ve kurtuluşa erme şansını  artırabilir.  Şimdi  böyle  bir  Hıristiyan  için  yaşam  tanrının  

şânını  artırmaya  hizmet etmekle geçer ve dolayısıyla yaşamını belirli bir otokontrol 

mekanizmasıyla belirler ki bu da asketik Protestan ahlâkından başka bir şey değildir. (syf: 85) 

Nitekim bu ahlâk kişiyi ne kadar sıkı yakalarsa onu günlük hayâtın o denli dışına sürükler. Luther 

bu görüşü biraz da zorlayıcı bir tutumla öne sürmüş, Kalvinizm de bunu ondan mîras almıştı. (syf: 

96) 

2. İslami İş Ahlakı  

Her ne kadar biz konumuzu İslam Ahlakı başlığının altında inceleyecek olsak da dünya 

üzerindeki uygulama ve anlayış farklılıklarından dolayı, incelememizi hangi İslam topluluğunda ele 

alındığını ve topluluktan topluluğa ciddi anlayış ve uygulama farklılıklarının olacağını  hesaba 

katarak yapmalıyız. İslamın bir takım anlayış ve uygulamaları  Arap yarımadasında başka, Kuzey 

Afrika ve Mezopotamya’da başka, İran ve Anadolu’da başkadır. Kitab-ı şer’-ı tarafı ile ilk İslam 

belki hepsi için atlanıp geçilemeyecek bir ön-etap sayılabilir. Ancak kendi kültür çevremizi 

(Anadoluyu) göz önüne alınca, kütlenin dünya görüşünü ve arada iktisat ahlakını yoğurup 

şekillendirmede ağırlığı şer-ı-ortadoks kurallardan çok kütle ahlak ve itikatlarının (tasavvuf ve 

tarikat adabının) taşıdığına şüphe yoktur.”
31

 

İslamiyet ticaret geleneği ve pratiğinin yoğun olduğu topraklarda boy vermiştir. Bizzat İslam 

peygamberi ve çevresindekiler tüccar ve iş adamı idiler. Öteki dinlerde ibadet kazanç vaktine sınır 

koymaktadır. Cumartesi ve Pazar sırasıyla Yahudiler ve Hıristiyanlar için ibadete ayrılmış iken 

İslamiyette Cuma günü ibadetten hemen sonra işe dönülmesi gerekir.
32 

Bizde de “uzun tarih 

boyunca Cuma günü çarşı kapatmak gibi uygulamalar yoktur; hatta şart olmamakla beraber Cuma 

günü haftalık pazar için en uygunudur. Bir çok yerde pazar kurulur...Cumanın resmi tatil olması 

Tanzimat döneminde hayatımıza giren bir yeniliktir. Böylece devlet kalemleri ve okullar Cuma tatil 

edilirdi. Esnafın da isteyeni zamanla bu adete uydu. Dükkan kapatma zorunluluğu sadece Cuma 

namazı saatine mahsustu.”
33 

Yine islam geleneğinde “alınan paranın helallenmesi” çok ve iyi 

çalışmanın gereğini ifade etmekte değil midir? Şu halde islamın iktisadi gelişmeyi engellediği 

söylenemez. Hatta islamda farz olan ibadetlerin başında gelen beş vakit namazın çalışma saatleri 

dışında kılınması, hac farizasının Mekke ticaretini canlı tutucu fonksiyonu, yine zekat müessesiyle 

yardımlaşması örnekleri ile iktisadi faaliyete set çekilmediğini görmemiz mümkündür.  

Diğer taraftan İslam toplumlarında Ibn-i Haldun’un üzerinde durduğu “asabiyyet” özelliği 

vardır ki bu “bir topluluğun üyelerinin, hep birlikte müşterek bir değeri (bir sülalenin veya bir inanç 

sisteminin üstünlüğünü) benimsemeleri ve bu değer uğruna her türlü fedakarlığa hazır olarak 

çekinmeden öne atılmaları”dır.
34 

İslam iktisadına bunun yansıması ise iktisadi faaliyette bulunma, 

çalışma ve başarmak şevkidir ve Weber’in üzerinde durduğu “yüksek başarı güdüsü”ne sahip insan 

tipiyle özdeşleşen insan tipinin mevcudiyetidir.
35
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Ancak İslam itikadında gözden uzak tutulması mümkün olmayan diğer gerçek vardır ki, o da 

kader ve tevekküldür. Bu kişileri çalıştıktan sonraki safhada Allah’a teslimiyete götürmesi 

gerekirken, tembelliğin bir kılıfı olmamış mıdır? 

Buraya kadarki açıklamalar özetlenecek olursa İslam albümünde, bu inancın yayıldığı ülkeler 

ile müslümanların çalışma ve teslimiyet kalıplarının birer resime taşımayacağı söylenebilir: 

Dikdörtgenler farklı farklıdır.  

Diğer taraftan İslamiyette tasavvuf gerçeğinin iktisadi nizamı nasıl etkilediğinin de göz önüne 

alınması gerekir. Bilindiği gibi tasavvuf felsefesinde acz ve teslimiyet beraberinde şeyh ve pir 

zümresini yaratmıştır. Böylece rehberler etrafında farklı tarikatlar doğmuştur. Tabiatıyla tarikat 

alemi de tek bir kalıba oturtulamaz. Çalışmayı erdem olarak nitelendiren tarikat şeyhleri de 

bulunmaktadır: “Bir insan asla bir diğerine köle olmamalıdır. Sizlerin Allah’a ibadet için ve 

hayatınızı serbestçe sürdürebilmeniz için özgürlüğe (çalışmaya) ihtiyacınız vardır.”
36 

 

İslamda tasavvuf inancının çalışma hayatına taşıdığı değer ahlaktır. İslamın iktisadi 

kuruluşlarında dinin ve tasavvuf inancının etkisi inkar edilemeyeceği gibi, iş ahlakının köklerini 

İslam dininden aldığı da inkar edilemez. Ahilik teşkilatı (fütüvvet) ve esnaf loncalarının kuruluş ve 

işleyişi bu gerçekten uzak tutulamaz. Tarikat ehli için şeyh ve pir ne ise esnaf ve zanaatkar 

toplukları için de pir odur. İslam iktisadında iş ahlakı konusunda ise İbn Sina’nın tavsiyeleri örnek 

gösterilebilir: “Ezerek, zorlayarak ve boğuşarak elde edilen her artık (fazla); günahla, utançla, 

yüzsuyu dökmekle, hayasızlıkla, haysiyet düşüklüğüyle ve ırz lekesiyle kazanılan her kar, miktarı 

büyük olsa da önemsizdir, çok olsa da değersizdir, yararlı görünse de yararsızdır. Lekesiz temiz 

kazanç ve bitkinliğe düşmeden elde edilen fazlalık, miktarı az olsa da, tartıda hafif gelse de daha 

lezzetli, daha bereketli ve daha kazançlıdır.”
37

 

4. Uzak Doğu İş Ahlakı  

Doğu dinlerinin karışımı sonucunda oluşan Zen, Budizm veya Şintoizm öğretisinin çalışma 

hayatını nasıl etkilediğinin araştırıldığı Batı kökenli çalışmalar zengin bir literatür oluşturmaktadır. 

Özellikle Japonya’nın sıradışı ekonomik başarısı, tüm dünyada Japon sisteminin, işyeri 

organizasyonunun incelenerek Batı ülkelerinde uygulanabilirliği tartışmalarını beraberinde 

getirmiştir
52
. Masaaki İmai’ye göre “Japonların savaş sonrası ekonomik mucizesini anlamak için 

akademisyenler, gazeteciler ve iş adamları incelemelerini verimlilik hareketi, Toplam Kalite 

Kontrol (TKK), küçük grup faaliyetleri, öneri sistemi, otomasyon, endüstri robotları ve iş ilişkileri 

gibi faktörler üzerinde yoğunlaştırdılar. Yaşam boyu istihdam sistemi, kıdeme göre ücret, şirket 

sendikaları gibi ‘Japonlara özgü’ bazı yönetim uygulamalarına daha fazla ilgi gösterdiler. Ama tüm 

bunların ardında yatan, Japon yönetimine özgü çok basit gerçeği yakalayamadılar. Japonlara özgü 

yönetim uygulamalarının özü tek bir sözcükle ifade edilebilir: KAİZEN!
53 

İmai, kelime anlamı 

“iyileştirme” olan KAİZEN felsefesini açıklarken (O’na göre üstün buluşlar kadar önemlidir) şu 

örnekle özleştirmektedir: “Japonların tapınakları ve mabetleri genellikle dağlarda inşa edilmiştir; en 

kutsal yer çoğu zaman en yüksekteki mabettir. Bu mabette ibadet etmek isteyen kişi sık 

ormanlardan yürümeli, dik kayalara tırmanmalı ve birçok geçitten geçmelidir. Örneğin, Kyoto 

yakınlarındaki Fushimi Inari mabedine giden yol boyunca 15.000 geçit vardır! Mabede 

ulaşıldığında, ibadete gelen kişi mabedin kutsal atmosferine çoktan girmiştir ve ruhu saflığa 

kavuşmuştur. Mabede ulaşmak en az ibadet kadar önemlidir.”
54

 

Konosuke Matsushita da yönetimde doğa yasalarına uymanın başarının temel şartı olduğunu 

izah etmektedir: “Yönetimde doğa yasalarına uymazsanız, işiniz bundan zarar görür. Sunao bir 

zihne sahip olmak bir yöneticinin neredeyse içgüdüsel olarak hangi yolu seçeceğini kavramasını 

sağlar...On beşinci yüzyılın sonlarında patlak veren iç savaşlar sırasında, birçok savaşçı Zen’i tatbik 

ediyordu. Dirayeti vurgulamanın yanı sıra, Zen eğitimi zihni maddi kaygılardan ve kişisel 
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önyargılardan arındırmanın bir aracı olarak meditasyonu öne çıkarıyordu. Savaşçıları korkusuzca 

savaşa gitmeye hazırlayan Zen zihninin sunao zihinle belirli bir benzerliği vardır.”
55 

 

Japon iş ilkeleri arasında yer alan kalite kontrolün yedi tekniği de, onikinci yüzyılda yaşayan 

samuray savaşçısı Benkei’nin yedi silahından esinlenerek modelleşmiştir.
56

 

Japonya dışındaki diğer bazı Uzak-Doğu ülkelerinde ise milliyetçiliğin ekonomik 

motivasyonu ön plandadır. Milliyetçiliğin verdiği güven duygusunun kurum kültürünün 

oluşmasında önemli rol oynadığı ülkelerin başında Malezya ve Singapur gelmektedir 

 

  3. Yahudiliğin İş Ahlakı  

Werner Sombart Yahudiler ve Modern Kapitalizm adlı eserinde
40 

püritan ahlakın özünün 

Yahudi dininden kaynaklandığına ve Avrupa’da kapitalizmin ilk aşamasında ve kolonileşme 

sürecinde Yahudi sermayesinin önemine dikkat çekmekteydi. Sombart’a göre kapitalizmi üreten 

Protestanlık olmayıp Yahudilik idi olmakla beraber milli bir değere de sahiptir: “O, binlerce yıllık 

bir geçmişi olan Yahudilerin tarihten getirdiği yegane mirastır. Yahudiler, Diaspora (sürgün) 

dönemlerinde bile varlığını ve milli benliğini bu kitap sayesinde korumuşlardır. Onlar, en karanlık 

günlerinde teselliyi bu kitapta bulmuş, ideallerini bu kaynaktan beslemişlerdir. Kısacası Tevrat, 

Yahudileri binlerce yıllık tarih sahnesinde tutan mucizevı bir eserdir.”
41 
Bu mucizevı özelliğe sahip 

olduğuna inanılan Tevrat’ın öğretilmesi çok önemli olup, Yahudi ebeveynlerin çocuklarına onun 

hükümlerini belletmeleri yine Tevrat’ta emredilmiştir.
42 

Esasen Yahudiler, tarihi geçmişleri 

itibariyle hep başka ülkelerde yaşamış ve siyasette yer almamış olduklarından mal- mülk edinmeleri 

engellenmiş veya sürgünlerle varlıklarını geride bırakmak zorunda kalmışlardır.  

Ahd-i Atik’te Şabbat (Cumartesi) tatili, Tanrı’nın dünyayı yaratırken dinlendiği gün olup;
43 

Musevilere Şabbat günü ateş yakmama, ticaret yapmama ve hatta karanlıkta oturma zorunluluğu 

getirilmişti. Şabbat dışındaki günler için ise emredilen çok çalışmaktır.  

Allah’ın, Musa’ya verdiği emir ve yasakları içeren On Emir’de de “Şabbat gününü kutlamayı 

unutmayacaksın” denmektedir. “İsrailoğulları, çölde Cumartesi günü odun toplayan bir adam 

bulmuşlardır. O adamı yakalayıp Musa ile Harun’un huzuruna çıkarmışlardır. Bu durumda ne 

yapılacağı Musa’ya bildirilmemiş olduğundan, Allah’tan hüküm gelinceye kadar o adam 

hapsedilmiştir. Sonra Allah, o adamın taşlanarak öldürülmesini emretmiştir
44

.  

Diğer taraftan Yahudilerin çok para sahibi olması dinen teşvik edilir: “Altın ve gümüş ayağın 

sağlam basmasını sağlar,” “zenginlik ve güç kalbi coşturur”, “dindar kişi parayı vücudundan çok 

sever, sevmelidir.”
45 

Hıristiyan öğretisi ve kilisenin yoksulluğu yücelttiği gözönüne alındığında
46

, 

yoksulluğu sayesinde cennete gitmeye çalışan Hıristiyan ile altın ve gümüş toplamayı cennete 

gitmenin aracı olarak gören Yahudi arasındaki zihniyet ayrılığının ekonomik alandaki etkisi farklı 

olacaktır ve olmuştur. Nitekim “Hıristiyanlık kendine bağlı, çok dindar bir kişiyi rahip, keşiş 

(monk) yapar, Yahudilik ise akılcı (rationalist) bir iş adamı yapar.”
47

 

Bütün tek tanrılı dinlerde faiz yasağı vardır. Bununla beraber iş hayatının gündelik akışında 

faiz uygulamaları her zaman olmuştur
48
. Kaldı ki Yahudi dinine göre, Yahudiler arasında borç 

verilirken faiz işletilmesi yasaklanmış olmasına rağmen Yahudiler dışındakilerle bunun pazarlıkla 

belirlenmesi mümkündür. Yine iska adı verilen Yahudi ortaklığı sistemine Talmud’da yer 

verilmiştir.
49

 

Yahudilerin 17. yüzyılda saygıyla karşılandıkları ülke İngiltere’dir. Max Weber ise bir çok 

yazarın İngiliz Püritenizminin temel ahlak eğilimini “İngiliz İbraniciliği” olarak adlandırmakta 

oluşlarının ihtiyatla karşılanması gerektiğini belirtmektedir. “Yahudiler siyasal ya da spekülatif 

yönde eğilimi olan “maceracı” kapitalizmin tarafında yer almıştır: ethosları, tek bir sözcükle, parya-
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kapitalizm idi-, Püritenizm ise burjuva işletmesinin ve işin ussal örgütlenmesinin ethosunu içinde 

taşıdı. Yahudi ahlakından da sadece bu çerçeveye uyanları aldı.” 

SONUÇ  

Bu makalede iş dünyasında ahlakı olanın ne olduğu ele alınmıştır. Bunun için özde yatan 

iktisat ahlak ve zihniyeti de incelenmiştir. Bu konuda semavi dinlerdeki temel çizginin “çok 

çalışmak”* ve “kendine yapılmasını istemediğini, başkalarına yapma”** olduğu ve buradan 

hareketle iktisat ve iş ahlakının şekillendiği görülmektedir. Doğu dinlerinin karışımından oluşan 

öğretilerde ise dini değerlerin, sadakatle yoğurularak yoğun çalışmayı beraberinde getirdiğini bize 

göstermiştir.  

Bunun yanı sıra bu çalışmada teknoloji, konjonkturel ve bölgesel değişimler gibi değişkenler 

de ele alınmıştır. Bu değişkenler ortak dine sahip insanların dahi farklı ahlak kurallarına sahip 

olmalarına ve çok çeşitli uygulama farklılıklarına sebep olmaktadırlar. Dolayısıyla dinin 

şekillendirdiği normların yanında insanların dini dfarklı algılamalarının da belirlediği bir çok farklı 

norm ve kural olduğu da bu çalışmada ele alınmaktadır. Bir çok alanda olduğu gibi bu alanda da 

gelen ışık kadar o ışığın nasıl yansıdığı önem arz etmekte ve kuralları belirlemektedir. 
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Öz 

Finansal aracılar; milyonlarca insanı küresel ekonominin dışında bırakması, işleri yavaşlatması ve yüksek 

komisyon ücretlerinden dolayı gelişen teknoloji ile uyum sağlayamamaktadır. ABD’de 2006’da başlayan 

konut krizi 2008’de küresel bir finansal krize dönüştü ve ülke ikinci dünya savaşından beri gördüğü en 

şiddetli ekonomik krizin içine düştü. Geçmişte pek çok kez yaşandığı üzere geleneksel finans sisteminin bir 

kez daha buhrana girdiği böyle bir dönemde Bitcoin’in ortaya çıkışı bir hayli anlamlı olsa gerek. 2008’de 

gerçekleşen finansal krizden sadece iki ay sonra Satoshi Nakamoto isimli kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler 

tarafından “Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi” başlıklı bir çalışma yayınlandı.  

Gelecek birkaç yıl içerisinde büyük bir etki yapması muhtemel olan teknoloji kapıya dayandı. Bu robot 

bilimi, yapay zeka veyahut büyük veriler değil, sanal para ve bitcoin gibi dijital paraların altında yatan 

teknolojidir. Buna Blockchain yani blok zinciri deniyor. Blockchain; şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir 

veri tabanı. Her bir bilginin bloklar halinde, gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla, birbirine bağlanarak 

kaydedildiği bu veri tabanı, bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapabilme imkânı sağlıyor. Blockchain ağı, 

tüm para alışverişlerinin kaydının tutulduğu bir sistem. Dijital para pazarının büyüklüğü 200 milyar doları 

geride bıraktı. Geçtiğimiz yılın başında 20 milyar doları bulmayan pazar, son 10 ayda yüzde 900 büyüdü. 

Her geçen gün de büyümesine devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda tüm dünya bankaları ve devletlerin 

korkuyla baktığı sistem, gelişimini her geçen gün arttırarak sürdürünce öyle görünüyor ki finans kuruluşları 

“bitcoin teknolojisine olan uzak duruşlarında” stratejik değişikliğe gitmek zorunda kalıyor. 

Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Blockchain Sistemi, Kripto Para, Dijital Para 
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Financial intermediaries; it is not able to adapt to emerging technology due to outsourcing of millions of 

people to the global economy, slowing down of work and high commission fees. The housing crisis that 

began in the US in 2006 turned into a global financial crisis in 2008 and the country fell into the most severe 

economic crisis it has seen since the second world war. As it has been many times in the past, the emergence 

of Bitcoin at such a time when the traditional financial system once again entered the crisis is of great 

significance. Just two months after the financial crisis in 2008, Satoshi Nakamoto published a study titled 

"Bitcoin: Homecoming Electronic Cash Payment System" by unknown individuals or individuals. 

In the next few years, the technology that is likely to make a big impact is based on the door. This is robot 

technology, not artificial intelligence or big money, but the underlying technology of digital money like 

virtual money and bitcoin. It's called blockchain. The Blockcha; a database that provides an encrypted 

transaction set-up. This database, in which each piece of information is stored in blocks, with advanced 

encryption algorithms, is connected to each other, allowing you to operate without being connected to a 

center. The Blockchain network is a system where all money exchanges are registered. The size of the digital 

money market is over 200 billion dollars. The market, which has not reached 20 billion dollars at the 

beginning of the past year, has grown by 900 percent in the last 10 months. Every day it continues to grow. It 

seems that as the system of fear of all the world's banks and governments over the past years has been 

increasing day by day, financial institutions seem to have to go through a strategic change in their "distance 

to bitcoin technology". 

Keywords: Bitcoin, Blockchain System, Crypto Money, Digital Money 

Jel Codes: G00, G15, F30. 

 
 

1. GİRİŞ 

Satoshi Nakamoto 31 Ekim 2008’de saat 14:10’da kriptografi uzman ve meraklılarını içeren 

yüzlerce üyeye e- posta atarak şunları yazdı: “Tamamen karşılıklı olarak işleyen ve güvenilir bir 

üçüncü taraf içermeyen yeni bir elektronik nakit sistemi üzerinde çalışmaktayım.” Kısa açıklamayı 

okuyanları bir web sitesinde kendisi tarafından iki ay önce yayımlanan ve bitcoin olarak 

adlandırdığı bir para birimi sistemini açıklayan dokuz sayfalık bir rapora yönlendirmekteydi 

(Nakamato, 2008). 

Rapor açık ama yalın bir dil ile gösterimler, eşitlikler, kodlar ve dipnotlar eşliğinde bu dijital 

“para birimi” sistemini açıklamaktaydı. Toplum genelinde kişilerin anlayacağı şekilde bir para 

birimi olmayacağı kesindi. Nakamoto yazısında şöyle demişti: “Biz dijital parayı, dijital imzalardan 

oluşan bir zincir olarak tanımlıyoruz. Buna sahip olan kişi, bu parayı diğer kişiye bir önceki para 

transferinin kodunu ve sıradaki sahibinin açık anahtarını imzalayarak ve bunları paranın en sonuna 

ekleyerek aktarmaktadır. Bir alacaklı, sahiplik zincirini görmek için imzaları doğrulayabilir. 

Nakamoto burada üçüncü bir tarafın, bir bankanın ya da bir finansal kurumun aracılığının işlemleri 

garanti altına alma ve bunların arkasında durma gerekliliği sorununun etrafından nasıl dolaştığı da 

dahil olmak üzere çeşitli özellikleri anlatmaktadır (Vigna ve Casey, 2017:67). 

2. ORTAYA ÇIKTIĞI ATMOSFER 

Amerika’nın emlak krizi başlamadan önce 10 trilyon dolarlık işlem hacmiyle dünyanın en 

büyük mortgage piyasasına sahip olan ABD, 2003 yılından itibaren krize kadar süren 5 yıl boyunca 

neredeyse nefes alan herkese kredi vermeye başladı. Krizden sonra varlıklarının bu tahvillerde 

belirtilenlerden çok daha az olduğu ortaya çıkar çıkmaz, kurulmuş olan sistem adeta çöktü. 

Bankalar çok büyük bir hal almış ve küresel finans sisteminde birbirlerine bağlanmış olduğundan 

dünya genelinde hükümetler kendilerini bu sistemin çökmemesi için vergi mükelleflerine ait 
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trilyonlarca dolar, sterlin ve avro yardımında bulunmak zorunda hissettiler. Kripto paraların ortaya 

çıkışı ve yükselişi, ancak bu felaket niteliğindeki olayların iyice incelenmesiyle tam olarak 

anlaşılabilir (Bozan, 2017). 

Lehman Brothers’ın 15 Eylül 2008 tarihinde batışından sonraki Çarşamba günü, Pasifik 

yatırım Yönetim Şirketinin CEO’larından olan ve şirketini finansal yıkımdan çekip çıkarmak için 

didinen Mohamed El-Erian, California, Newport Beach’teki PIMCO’nun karargâhından eşini 

aramak için bir ara kendisine fırsat yarattı. Bir ATM’ye gitmesi gerektiğini ve çekebildiği kadar 

para çekmesini iletti. Eşi nedenini anlamadı. Ona, ABD bankalarının ertesi gün açılamayacağını 

söyledi (Abkowitz vd., 2009). 

Dünyanın en önemli finans sisteminin felç olmasından dolayı ortaya çıkan zarar halen 

hesaplanmaya çalışılmaktadır ancak bu sonuçların maliyetleri, bir muhasebecinin hesaplayabileceği 

rakamlardan çok fazladır. Sonuç olarak Amerika’da bankalara karşı bir güven kaybı oluşmuştur. Bir 

forumda paylaştığı yazıda 2007 yılından beri bitcoin üzerinde çalıştığını söyleyen Nakamoto’nun 

işte tamda bu güven ortamının kaybolduğu zamanlarda projesini ortaya sunması onun bu olaylarda 

kendi sisteminin avantajlarını öne çıkartmak istemesi olarak nitelendirilebilir. 

11 Şubat 2009’da yazılım geliştiricilere yönelik bir forumda şunları yazmıştı: “Geleneksel 

para birimlerindeki temel sorun, bu sistemin işlemesi için gerekli olan güvendir. Merkez bankasına 

para biriminin değerini düşürmeme konusunda güvenilmelidir lakin kağıt paralar tarihi bu güvenin 

kırılmasına dair birçok olayla doludur. Bankalara paramızı muhafaza etmeleri ve bunu elektronik 

olarak göndermeleri konularında güvenilmelidir ama bankalar bunların çok küçük bir kısmını 

rezerv olarak ayırarak büyük kısmını kredi balonları şeklinde borç olarak vermektedir.” Mevcut 

sistemi burada doğrudan tarif etmektedir. Bir başka paylaşımında ise alışılmadık bir canlılıkla 

şunları söylemiştir: “Merkezi olarak yönetilen para birimlerinin dayatma enflasyon riskinden 

uzaklaşın!” (Nakamato, 2009). 

Bir başka ipucu ise Genesis Block’unun kodlarında gizlidir. Nakamoto bu versiyonun zaman 

damgasını doğrulamak için Londra’da çıkan The Times’ın 4 Ocak 2009’daki sayısının 

başlıklarından birine atıfta bulunmuştur. “Bakan, bankaların ikinci kez yardımına koşmanın 

eşiğinde.” (Dönmezgel, 2017). 

İngiliz Maliye Bakanı Alistair Darling bankacılık sisteminin çökmemesi için, Hükümet 

tarafından; 500 Milyar Poundu bankalardaki borç ve teminatlara bağlatmıştı. Ancak bunun yeterli 

olmadığını gören İngiliz hükümeti 19 Ocak’ta bir diğer 50 milyar poundluk yardım paketini daha 

açıkladı (Monaghan, 2013). 

O günlerde Lehman Brothers’ın iflas etmiş ve buna ilave olarak Merill Lynch aynı hafta 

sonunda Bank of America tarafından kurtarılmıştı. Günler sonra ise AIG isimli sigorta şirketindeki 

bir çöküş de 182 milyon dolarlık bir rakama ulaşacak şekilde bir hükümet yardımına neden oldu. 

Batı ekonomileri kan kaybetmeye başlamış, borsalar çökmüş ve dünya ticareti durma noktasına 

gelmişti. Eğer alternatif bir para sistemi başlatmak için uygun anı bekleyen biri olsaydınız, daha iyi 

bir zaman seçemezdiniz (Hürriyet, 2018). 

Buna ek olarak Nakamoto’nun projesini yeni para biriminin hiçbir hükümete, bankaya ve 

finansal aracılara, yani “güvenilen üçüncü taraflara”, ihtiyaç duymayacağını belirten bir açıklama 

ile başlattığını da aklımızdan çıkarmayalım. O andaki sorunun tam da merkezinde yer alan nedenin 

anti tezini sunmuştu. Wall Streetliler tarafından işe alınan tüm o teknik ve hukuksal sihirbazlar, 
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Wall Street’in tüm o bankacıları tarafından uygulanan finansal yenilikler içinde sermaye pazarının 

en önemli unsuru yine de güvendi. Tarafların paranın verildiği tarafın iyi niyetli olduğuna dair olan 

güven, pazardaki fiyatların o anda mevcut tüm bilgileri yansıttığına dair olan güvendir. Lehman ve 

AIG’nin çöküşü bu güven ortamını param parça etmişti. Kimse varlıkların değerleri konusundaki 

rakamlara ve fiyatlara güvenmiyordu. Bankaların hesap durumlarına kimse güvenmiyordu. Küresel 

pazarların oluşturduğu bu büyük makinenin işleyişi aksamış ve korkunç bir şekilde durma noktasına 

gelmekteydi; çünkü artık kimse kimseye güvenmiyordu. Takip eden aylar ve yıllarda giderek artan 

sayıda kişi Satoshi Nakamoto’nun fikrinin belki de daha iyi bir alternatif sunduğuna karar verecekti 

(Vigna ve Casey, 2017:98). 

3. BLOCKCHAİN SİSTEMİ VE BİTCOİN 

Blockchain; şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık bir veri tabanıdır. Her bir bilginin 

bloklar halinde, gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla, birbirine bağlanarak kaydedildiği bu dağıtık 

veri tabanı, bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapabilme imkânı sağlıyor. Blockchain ağı, tüm 

para alışverişlerinin kaydının tutulduğu bir sistem. Bu sistemin en önemli özelliği tek bir noktada 

tutulmak yerine, birden fazla yerde yani bir ağın tamamında tutulmasıdır. Kayıtların birden fazla 

yerde tutulmasının nedeni kayda alınmış bilgilerin güvenilirliğini arttırmaktır. Kayıt yerlerinden 

birisi kaybolsa bile, bilgiler, ağda bulunan diğer kayıt yerlerinde saklanmaya devam ediyor. 

Bilgilerin kaydedildiği yerler, özel bir şifreleme ile kendinden gelen bir önceki ve sonraki block ile 

ilişki içinde bulunuyor. Bu durumda zinciri oluşturan halkalardan birisinde bilgi değiştirildiğinde bu 

bilgi kendinden önceki kayıtlarla uyumsuz hale geliyor. Bir kaydın değiştirilebilmesi için zinciri 

oluşturan halkalardan birkaçında değişikliğin onaylanması gerekiyor. Bir yerden çıkan bilgi, karşı 

tarafa ulaşana ve kodlar eşleşip bu bilgi açığa çıkana kadar kimse tarafından erişilemiyor, 

yönetilemiyor veya yönlendirilemiyor. Blockchain teknolojisini yalnızca kripto paralarla 

ilişkilendirmek doğru değil. Bu teknoloji bankacılık gibi alanlar başta olmak üzere birçok alanda 

yüksek güvenlikli bir sistem olarak kullanılabiliyor (Eğilmez, 2017). 
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Blockchain işlem kayıtlarının tutulması, bu kayıtların sistemi her bir noktaya dağıtılması ve 

her noktada aynı kayıtların bulunmasını sağlayan teknolojidir. Bütün işlemlerin kaydını tutan 

veritabanına (kayıt sistemine) ortak defter (shared ledger), dağıtık defter (distributed ledger) yada 

açık defter (public ledger) denir. 

Bitcoin ağında bir transfer kısaca şu adımlardan geçer (Teknoloji Ve Finans, 2018) ; 

 Öncelikle bitcoin gönderimi için bir cüzdan edinmeniz gerekmektedir. Mobil veya 

web üzerinden bir cüzdan uygulaması kullanabilirsiniz. Cüzdan ile öncelike transferlerde 

kullanacağınız bir kriptografik anahtar çifti oluşturmanız gerekmektedir. Bunlardan biri sizin 

imzanız (gizli anahtar), diğeri size gönderimlerde kullanılacak adresiniz (açık anahtar) 

olacaktır. 

 Bitcoin sahibi olmak için birinin size bitcoin transfer etmesi gerekmektedir. Kredi 

kartınız ile bitcoin alabileceğiniz birçok bitcoin borsası var. Bunlar belirlenen ücret üzerinden 

size bitcoin transferi yapar. 

 Bitcoin transferi yapacağınız kişinin size adresini iletmesi lazım. Bu adres bir dizi 

karakterden oluşan bir değerdir; bcjsSD23jbn234jJXH123 gibi. 

 Siz, hangi adrese ne kadar bitcoin göndereceğinizi belirledikten sonra cüzdan 

uygulaması sizin için bu işlemi imzanız (gizli anahtarınız) ile imzalar ve ağa salar. 

 İşlemeniz ağdaki bilgisayarlar arasında yayılır. İşlemi alan her bir bilgisayar, belirli 

kontrollerden sonra işlemin geçerliliğini onayladıktan sonra bağlı olduğu bilgisayarlara 

gönderir. Bunu, ağda işlemi alan her bir bilgisayar yapar. 

 Bu anda işleminiz hala geçerli ve onaylanmış bir işlem değildir. İşlem, bekleyen 

işlemler listesine eklenir. Geçerli olabilmesi için blockchain de ki bir blokta yer alması 

gerekiyor. 

 Madenci (miner) diye isimlendirilen ağdaki bazı özel bilgisayarlar, bekleyen işlemleri 

alır, bazı kriptografik işlemlerden geçirip blok haline getirirler. 

 Madenciler blok haline getirdikleri işlem listesini, diğer bloklara eklenmesi için ağa 

salarlar. Ağdaki her bir bilgisayar aldığı bu bloğu, bağlı olduğu diğer bilgisayarlara gönderir. 

 Blok ağa yayıldıktan sonra, işlem onaylı bir işlem haline gelir. Bugün bu işlem 

yaklaşık 10 dk sürmektedir. 

Blockchain bütün işlem kayıtlarını tutar, bütün değişimler bu defterde saklanmaktadır ve her 

zaman ortada tek bir kaynak vardır. Parçalı değildir ya da işlemin bir kısmı başka, diğer kısmı başka 

bir yerde değildir. Defter tektir ve kayıtlar sıralıdır. Defterde bir değişiklik yapılamaz. Buna 

kullanılan teknoloji izin vermemektedir. Defterde bir kayıt varsa itiraz edilemez ve bu kayıt 

gerçektir. Araç kiralama sürecinin blockchain ile yeniden tasarlanması ne gibi faydalar 

sağlayacağına bakalım. Mevcut süreçte araç üretimi yapılır, regülatore haber verilir, aracın kaydı 

yapılır, üretici bayiye haber verir, bayi alırsa araç sahipliği bayiye geçer. Leasing şirketi aracı 

bayiden alır, kiracıya kiralar. Kiracı ve leasing şirketi arasında süreç bir süre böyle devam eder ve 

araç hurdaya çıkana kadar bu işlem böyle devam eder (Teknoloji Ve Finans, 2018). 
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Bu süreçte her bir taraf kendi kaydını tutar, bilgilendirmeyi her bir taraf kendisi yapar. Bu 

sistemdeki problemleri maliyet, zaman, uzun süren problem çözümü, denetim süreci, kaynak, uzun 

mutabakat süresi olarak daha önce listelemiştik. Şimdi aynı süre blockchain ile yeniden tasarlayalım 

ve faydasını analiz edelim. 

 

Bu yeni süreçte her bir taraf blockchain ağında bir noktadır. Yapılan her işlem blockchaine 

yazılır. Süreç şu hale gelmiştir (Teknoloji Ve Finans, 2018): 

1. Regülator cihaz kaydını oluşturur ve sahipliğini üreticiye devreder. 

2. Üretici araça dair bilgileri doldurur ve satışa hazır hale geldiğini blockchaine yazar. 

Bayi blockchaine erişebildiğinden doğrudan haberdar olur. 
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3. Bayi satış işlemini gerçekleştirir ve blockchaine yazar. Sahiplik bayiyeye geçer. 

Leasing firması satışa hazır bir araç olduğundan haberdar olur. 

4. Leasing firması aracı alır ve ilgili kayıt blockchaine yazılır. 

5. Kiracı envanterde bir araç olduğu bilir ve kiralar. 

6. Araç hurdaya çıktığı zaman, hurdacı aracı alır ve kaydı işlenir. 

Bu süreçte çift kayıt problemi yoktur. Bütün süreç blockchaine yazılır. Her taraf tek bir 

defter/kayıt sistemi görür. Ayrıca bir mutabakat sistemine gerek yoktur. Kayıt sistemi tek 

olduğundan ve herkes erişebildiğinden ayrıca bir haberdar etme sistemine gerek yoktur. Denetim için 

ayrı ayrı dolaşmaya gerek yoktur. Yetki verilirse denetçi bütün kayıtlara erişebilir. Problem 

olduğunda çok kısa sürede çözmek için bütün süreç blockchainden kontrol edilebilir. Süreç daha 

basit hale gelmiştir. 

Blockchainde güven şunlarla sağlanır (Teknoloji Ve Finans, 2018): 

 Defter ortaktır ve dağıtıktır. Güncellendiğinde herkeste güncelleme yapılır. Bir 

kontrol noktası yoktur ve bir kişiye/kuruma bağlı değildir. 

 Deftere yazılan bir kayıt değiştirilemez, geçmişe dönük kayıtlar değiştirilemez. 

 Kayıtlar sisteme imza ile eklenir, inkar edilemezlik vardır. 

 Herkes sadece izinli olduğu kayda erişir. 

 Bir kaydın sisteme yazılması konsensüs ile yapılır. Ortak bir doğrulama sistemi 

vardır. 

Bitcoin; Kripto paraların ilk ortaya çıkanı ve halen de en yaygın olanıdır. Bitcoin 21 milyon 

adet ile sınırlı olarak oluşturulmuş durumda. 15 Ekim 2018 tarihi itibariyle 17.322.088 adet bitcoin 

dolaşıma girmiş bulunuyor. Buna göre hala dolaşıma girebilecek olan 3.677.912 adet bitcoin var. 

Yeni bitcoinlerin dolaşıma girebilmesi için 16 haneli bir şifreyi çözmek gerekiyor. Bu şifreyi 

çözmek oldukça profesyonel bilgi ve teknik donanım gerektiriyor. Şifreyi çözen kişi 12,5 adet 

bitcoin kazanıyor. Bitcoin sistemini kullanarak ödeme ya da bir işlem yapmak isteyip de şifreyle 

uğraşmak istemeyenler bitcoin satan internet sitelerinden para karşılığı satın alabiliyorlar. Bitcoin’in 

kuru da tıpkı ulusal paraların birbiri karşısındaki kuru gibi arz ve talebe göre piyasada belirleniyor. 

15 Ekim 2018 kuruyla 1 bitcoin 6.304 USD (37.130 TL) olduğuna göre demek ki piyasada yaklaşık 

109,2 milyar USD tutarında bitcoin bulunuyor. Aynı tarih itibariyle bütün kripto paraların toplam 

piyasa değeri 205 milyar USD dolayında bulunuyor. Bir karşılaştırma yapabilmek için dolaşımda 

bulunan bütün nakit paraların USD cinsinden değerinin 31 trilyon USD ve dünyada nakit olarak 

dolaşımda bulunan USD miktarının 1,5 trilyon USD olduğunu belirtelim (Eğilmez, 2017). 

4. SONUÇ 

Yukarıdan da anlaşılacağı gibi kripto paralar her türlü avantajına rağmen oldukça dar bir 

kesime hitap etmektedir. Eğer bitcoin bu kadar devrimsel nitelikte olacaksa, bir takım kişilerin 

kripto paraların güvenli olduğuna inanması için bu kadar keskin iniş çıkışların olmayacağına kanaat 
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getirmeleri lazımdır. Türkiye üzerinde araştırma yapılacak olsa acaba kaç kişi kripto paralardan 

haberdar ve kaç kişi bunları kullanmıştır. Yüzdelerin yüksek çıkacağını düşünmemekle birlikte, 

bunların ayrı bir araştırma konusu olabileceği kanaatindeyim. 

Diğer bir husus ise bitcoin gerçekten önemli bir para birimi haline gelecekse; ekonomik kriz 

zamanlarında yastık altına giren paralar için, merkez bankalarının çözüm olarak sunduğu sınırsız 

itibari para basma gibi işlemlerin karşılığı olarak bitcoinin de bu tarz alternatif işlemler üretilmesi 

gerekebilir. 

Herşeye rağmen bizde merkezi olmayan para birimlerinin ciddi bir geleceği olduğu kanaati 

hasıl olmaktadır. Kripto paralar banka merkezli ödeme modelinin küresel ekonomimize uyguladığı 

devasa masrafları yok etmeyi vaat etmektedir. Ancak bunun nasıl küresel sistemin önemli bir 

parçası olacağı şuan için bilinmemektedir. 

Bilinen bir şey var ise oda bitcoin için önümüzdeki birkaç yıl çok büyük bir öneme sahiptir. 

Bizler önümüzdeki birkaç yıl için dijital paraların dünya genelinde hakim olduğu bir fikre soğuk 

yaklaşmaktayız peki ya 20 yıl veyahut 30 yıl sonra kripto paraların akıbeti hakkında yorum 

yapılabilir mi? Şüphesiz ki bitcoinin geleceği yatırımcıların ve bu fikre inananların yapacakları 

faaliyetlere bağlıdır. 

Şuan 10 yaşında olan bitcoin sıfırdaki değersiz konumundan hızlıca yükselerek değerli bir 

konuma ulaşarak dünya genelinde adından çokça söz ettirmeye başladı. Yeni teknoloji ürünü olan 

blockchain sistemi kripto para bilgi teknolojilerini tamamıyla yeni bir boyuta taşımayı vaat 

etmektedir. Bitcoin parasal işlemler ve ekonomik değişim işlemleri hakkında tekel oluşturmuş 

kuruluşların ellerinden alır ve toplumun bilgiyi teyit etmesi için ademi merkeziyetçi bir mekanizma 

yaratır. Bu nedenle kripto paralar gücü merkezi yapılardan alarak halka verecektir.  
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ÖZET 

 

Kamu- Özel Sektör İşbirliği; gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinin canlılık kazanmasına KOBİ’ler 

ve girişimciler vasıtasıyla ulaşmayı amaçlayan bir yaklaşımıdır. Girişimcilerin ve KOBİ’lerin desteklenmesi 

gelişmekte olan ülkelerde; işsizliği ve yoksulluğu azaltmak, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve halkın 

refah seviyesini artırmak açısından önemlidir. Ülkeler, ekonomik anlamda, girişimcileri ve KOBİ’leri bir 

sonraki basamağa çıkarmadıkça halkın refahı ve istihdam olanakları sınırlı kalacak ve bunun sonucunda da 

yoksulluk devam edecektir. 

Küresel ekonomi dünyasında uluslararası rekabet ortamına ayak uydurabilmek için KOBİ’lerin rekabet 

edebilirlik kapasitesi geliştirmelidir. Bu rekabet düzeyine sadece özel sektörün ya da sadece kamu 

sektörünün gayretleri ile ulaşmak yerine Kamu – Özel Sektör İşbirliği gibi karma bir yaklaşıma ihtiyaç 

duyulmaktadır. Böylece sadece KOBİ’lerin ya da girişimcilerin değil aynı zamanda dolaylı yoldan bütün 

toplumun yararına olan ekonomik büyümeyi sağlamak amaçlanacaktır. Bu çalışmada Kamu – Özel Sektör 

İşbirliklerinin KOBİ’ler ve girişimcilere olan etkisi hakkında genel bir değerlendirme yapılacaktır.   

 

Anahtar Sözcükler: KOBİ, Kamu – Özel Sektör İşbirlikleri, Girişimcilik 

 

A GENERAL OVERVIEW OF THE WORKS ON SUPPORTING SMEs WITH 

THE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP METHOD 
 

ABSTRACT 

 
Public - Private Partnerships (PPP) is an approach that aims to improve the economy of developing 

countries through SMEs and entrepreneurs. Supporting enterpreneurs and SMEs in developing countries is 

important for  reducing unemployment and poverty, promoting economic growth and increasing public 

welfare in developing countries. In economic terms, countries' welfare and employment opportunities will be 

limited unless they bring entrepreneurs and SMEs to the next level and as a result poverty will continue.  

In the world of global economy, SMEs’ competitiveness capacity should be developed to keep up 

with the international competition environment. Instead of achieving this competition level only with the 

efforts of the private sector or the public sector alone, there is a need for a mixed approach such as Public - 

Private Partnerships. Thus, it is aimed to provide economic growth not only for SMEs or entrepreneurs but 

also indirectly for the benefit of the whole society. In this study, a general evaluation will be made about the 

impact of Public - Private Partnerships on SMEs and entrepreneurs. 

 

Key Words: SME, Public Private Partnerships(PPP), Entrepreneurship. 
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1. Giriş 

Girişimciliğin desteklenmesinin ülkenin kalkınması ve refah düzeyinin artması bakımından ne 

kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Ülkemizde girişimcilik kültürünün zayıf olması 

nedeniyle bu alanda destek veren kuruluşların önemi daha da artmaktadır. Aynı zamanda 

girişimcilik ile ilgili desteklerin çeşitlendirilmesi girişimcilik ikliminin oluşmasına katkıda 

bulunacaktır. 

Zayıf olan girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumları çeşitli 

destekler ve çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ancak bu yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülen 

bu çalışmalar yeterli olmamaktadır.  Bu noktada kamu kurumları ile özel sektör işletmelerinin 

işbirliği yapması, özel kesimin de bu alana ilgisinin çekilmesini sağlayacaktır. Hem dünyada hem 

de ülkemizde girişimcilik konusunda Kamu – Özel Sektör İşbirliği alanında yeterli düzeyde 

uygulama bulunmamaktadır. Kamu – Özel Sektör İşbirliği uygulamalarının geliştirilmesi, 

girişimcilik desteklerinin de çeşitlendirilmesinde ve amacına ulaşmasında önemli bir faktördür.  

Günümüzde Kamu – Özel Sektör İşbirlikleri daha çok altyapı yatırımları, inşaat sektörü, baraj 

yapımı, enerji dağıtım sektörü, yol ve şehir hastaneleri yapımı gibi büyük sermaye gerektiren 

yatırım alanlarında gerçekleştirilmektedir. Mikro ve küçük girişimcilerin desteklenmesi noktasında 

ise Kamu – Özel Sektör İşbirliği programları yeteri kadar uygulama alanı bulamamıştır. 

Bu çalışmada ilk olarak Kamu – Özel Sektör İşbirliği kavramı tanımlanmış, önemi üzerinde 

durulmuş ve kısaca gelişme süreci ve ülkemizdeki yasal düzenlemeler değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın sonraki bölümlerinde Kamu – Özel sektör işbirliklerinin amacı, uygulama alanları, 

yararları ve dezavantajları üzerinde durulmuştur. 

 

2. Kamu-Özel Sektör İşbirliği Kavramı 

Devletin tüzel kişiliğinin en temel görevlerinden birisi de egemen olduğu toplumun temel 

ihtiyaçlarını karşılamaktır. Halkın sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak her zaman kolay olmamaktadır. 

Devletin hizmet sunumu yapması gelir gerektiren bir görevdir. Bütçe geliri ile bütçe giderleri 

arasındaki makasın daha da açılması durumunda bütçe açığı kavramı ortaya çıkacaktır. Devlet, 

bütçe açığı oluşmasını engellemek ya da var olan bütçe açıklarını derinleştirmemek adına kamunun 

harcama yükünü azaltma ya da devlet gelirlerini artırma gibi tedbirler alacaktır. Bu tedbirlerden 

birisi de Kamu – Özel Sektör İşbirlikleridir (Keskin, 2011:5). 

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, finansmanında ve sunumunda proje risklerinin kamu 

sektörü ve özel sektör arasında paylaşıldığı sisteme kamu – özel ortaklığı denir. Kamu özel 

ortaklığı, özel sektör kanadının kar maksimizasyonu hedefi ile kamunun hizmet sunum hedeflerinin 

uyumlu olduğu uzun süreli bir anlaşma olarak da tanımlanabilir (Yusufoğlu, 2017: 158).Geçmişten 

günümüze en kapsamlı Kamu – Özel Sektör İşbirliği envanterine sahip olan Dünya Bankası ise 

Kamu – Özel Sektör İşbirliğini “kamu ile özel bir şirket arasında yapılan, özel şirketin bir varlığın 

meydana getirilmesini veya hizmetin sunumunu ya da her ikisini birden üstlendiği, buna mukabil 

yaptığı işin uzun vadede görülen kalitesine ve diğer özelliklerine göre özel sektöre ödeme yapıldığı 

bir sözleşme” olarak tanımlamıştır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 26). Bu modelin 

geliştirilmesinin amacı kamusal hizmetlerin sunumundan devletin tamamen çekilmek istemediği ve 

devletin mevcudiyeti olmaksızın özel sektörün tek başına sunmaya gücünün yetmeyeceği 

hizmetlerin sunumunu sağlamaktır. Böylece yatırımların en önemli çıkmazı haline gelen finansman 

sorunu aşılabilecektir (Eker, 2007: 60). 

Kamu sektörü ile özel sektörün birlikte hareket etmesinin bir diğer sebebi ise kamunun 

işleyişinin hantal kaldığı noktalarda özel sektörün hızlı karar mekanizması, kurumsal çerçeve, 

rekabet ve etkinlik üstünlüğü gibi avantajlı yönleri ile kamu sektörünün zayıf yönlerini 
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tamamlamaya elverişli olmasıdır (Yusufoğlu, 2017: 159).Kamu özel sektör işbirliği modeli 

başlangıçta altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli finansmanın temin edilmesinde 

kullanılan bir yöntem olsa da günümüzde özel sektörün verimli işletme becerilerinden, kamunun ise 

genel planlama, denetleme, politika belirleme ve yatırımların koordinasyonunun sağlandığı böylece 

faydanın maksimize edildiği bir finansman modeli olarak kabul edilmektedir (T.C. Kalkınma 

Bakanlığı, 2014: 7). 

Bu modelin adlandırılmasında oldukça farklı kullanım şekilleri bulunmaktadır. Bunlar; Kamu 

Özel İşbirliği (KÖİ), Kamu Özel Sektör Ortaklığı (KÖSO) Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖSİ),  

Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı Modeli (KÖSOM) olarak sıralanabilir. 

Hatta bu kavram bazı çalışmalarda ‘imtiyaz’ olarak da adlandırılmıştır. Tüm bu kavramlara 

İngilizce olarak karşılık gelen terim ise dünyaca kabul görmüş bir niteliğe sahip olan “Public 

Private Partnership” (PPP) ifadesidir (Boz, 2013:2). Çalışmamızda doktrinde geçen farklı ifadeleri 

kullanmak yerine ‘Kamu – Özel Sektör İşbirlikleri’ ifadesi kullanılacaktır.    

 

3. Kamu Özel Sektör İşbirliğinin Gerekliliği ve Önemi 

Kamu – Özel sektör işbirliği, KOBİ’lerin gelişmesine ve gelişmekte olan ülkelerin 

ekonomisinin canlılık kazanmasına KOBİ’ler vasıtasıyla ulaşmayı amaçlayan bir işbirliği 

yaklaşımıdır. Gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin desteklenmesi; ekonomik büyümeyi teşvik 

etmek, işsizliği azaltmak, yoksulluğu azaltmak ve yaşam standartlarını yükseltmek açısından 

önemlidir. Ülkeler KOBİ’leri ekonomik anlamda bir sonraki basamağa çıkarmadığı sürece istihdam 

olanakları ve halkın refahı sınırlı kalacak bunun sonucunda da yoksulluk devam edecektir. 

KOBİ'lerin vergi gelirleri açısından ekonomiye katkısı da gelişmekte olan ülkelerde son derece 

önemlidir. Bu vergiler, hükümetin; eğitim, sağlık, tıbbi bakım ve toplumsal kalkınma ve altyapı 

faaliyetleri gibi idari hizmetlerini sunma kapasitelerini güçlendirmektedir. Günümüz küresel 

ekonomi dünyasında neredeyse mükemmele ulaşan uluslararası rekabet ortamına ayak 

uydurabilmek için gelişmekte olan ülkelerde KOBİ'lerin rekabet edebilirliği geliştirilmelidir. Bu 

gelişme sadece kamu sektörünün ya da sadece özel sektörün gayretleriyle mümkün değildir. 

Rekabetçiliği iyileştirme amacına ulaşmak için, Kamu – Özel Sektör İşbirliği gibi karma bir 

yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu – Özel Sektör İşbirliği, bir ülkede sadece girişimcilerin ya 

da KOBİ’lerin değil dolaylı yoldan bütün toplumun yararına olan ekonomik büyümeyi sağlamayı 

amaçlamaktadır (Hussain, I. Si, S. ve Wang, L. (2010) . 

4. Kamu- Özel Sektör İşbirliklerinin Gelişim Süreci 

Geleneksel olarak kamu hizmetleri; bütçe gelirleri, hazine kaynakları, uluslararası kurum veya 

kuruluşlardan alınan uzun vadeli krediler, borçlanma veya yerel yönetimlerin bütçeleri ile finanse 

edilmekteydi. Kamu – Özel Sektör İşbirlikleri daha önce devlet eliyle yürütülen hizmetlerin özel 

sektör eliyle gördürülmesinin yolunu açmış bir kavramdır (Aydın, 2011: 4). 

Kamu– Özel Sektör İşbirliklerinin tarihsel temelleri Roma İmparatorluğuna dayanmaktadır. 6. 

yüzyılda kanal ve su yollarının yapımında imtiyaz yönteminden yararlanılmakta idi. Kamu 

hizmetlerinin özel girişimciler tarafından yapıldığı bu yöntemde sunulacak hizmetin maliyeti, karı 

ve zararı yani riski imtiyaz sahibine aitti (Alican, 2008:10). 

Bu modelin ilk büyük bütçeli uygulamaları ise 1860’lı yıllarda İngiltere’de yürütülen yol 

yapım projeleri ile başlamıştır. Fakat bu yıllarda Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz, modelin diğer 

ülkelere yayılmasını engellemiş hatta İngiltere’de bile birçok yatırımcı iflas etmiştir. Benzer bir 

uygulama ise 1782 yılında bir Fransız Şirketi olan “Perrier” adlı işletmeye Paris şehrinin bir 

bölümüne su dağıtımı imtiyazı verilmesidir fakat Fransız İhtilali ile birlikte bu çalışma sekteye 

uğramıştır (Aydın, 2011: 5). 
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Bu dönemin uygulamalarından biri de 1869 yılında tamamlanan ve Mısır Valisi Said Paşa 

tarafından desteklenen Süveyş Kanalı projesidir. Bu projede günümüzde kullanılan yöntemin aksine 

sermayedar olma görevini kamu üstlenmiştir. 1854 yıllında bir Fransız diplomatı olan Ferdinand de 

Lesseps’in geleceğin Mısır Valisi Said Paşa ile 30 Ekim 1854 ve 5 Ocak 1856 iki imtiyaz 

sözleşmesi imzalamasıyla başlayan süreç sonunda bütün milletlerin geçişine müsaade edilen kanalın 

yaptırılmasıyla tamamlanmıştır (Çekirge, 2006:5). 

19. ve 20. yüzyıllarda yaygın olarak kanal yapımı, su tedariki, elektrik dağıtımı alanlarında 

İngiltere, ABD, Şili, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde özel sektöre verilen imtiyazlara 

rastlanılmaktadır (Asian Development Bank, 2006:20). 

1. Dünya Savaşının başlamasıyla yaklaşık 200 sene süren Kamu – Özel Sektör İşbirliği 

Modelinin ilk altın dönemi sona ermiştir. Yine 20. yüzyılın ikinci yarısında patlak veren İkinci 

Dünya Savaşı sonrası devletlerin üstlendiği görev tanımları değişmiş ve refah devleti anlayışının 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur fakat modelin yeniden canlılık kazanması ve ülkelerce yeniden 

kullanılır olması 1980’li yıllardan itibaren ortaya çıkmıştır. Bu dönemde özellikle köyden kente göç 

ve artan sanayileşme sonucu yatırımlar artmış ancak hükümetlerin yatırımları gerçekleştirmek için 

ihtiyaç duyduğu süre, gereksinimlerin gerisinde kalmıştır. Hükümetlerin acilen yatırım yapması 

ihtiyacı hasıl olmuş ve bu durum özel sektörün yatırımcı rolünü yeniden üstlenmesine ortam 

hazırlamıştır (Tekin, 2007:55). 1980’li yıllardan itibaren ortaya çıkan neo-liberal uygulamalarla 

birlikte kamu hizmetlerinin farklı yöntem ve biçimlerle ifa edilmesi yeniden gündeme gelmiş 

geleneksel yöntemlerin yerine modern ve alternatif politikalara geçiş yapılmıştır. Kamusal bir takım 

hizmetlerin özel sektöre devredilmesi konusunda özelleştirmeden sonra en sık kullanılan 

uygulamalardan biri yeniden Kamu – Özel Sektör ortaklığı olmuştur  (Uğur ve Miynat, 2014:2).  

Ekonomik ve mali krizler, vatandaşların kamu hizmetlerinden beklentileri ve bunun doğal 

sonucu olarak artan altyapı ihtiyacı ülkeleri alternatif yatırım arayışına itmiş ve Kamu – Özel Sektör 

İşbirliği tercih edilen çözüm yollarından biri olmuştur. Böylece model Amerika’da gelişmiş ve 

1990’lı yıllarda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya örnek olmuştur  (Tetrevova, 

2006:109). 

Yakın dönemde Amerika’da uygulama alanı bulan “Joint Venture” (Ortak Girişim) 

uygulamaları ve İngiltere Eski Başbakanı Tony Blair döneminde uygulanan ‘En İyi Değer’ (Best 

Value) uygulaması Kamu – Özel Sektör İşbirliği modelinin yakın dönemdeki en iyi 

örneklerindendir (Çelik, 2008:32). 

5. Kamu Özel Sektör İşbirliği Modellerinin Genel Özellikleri 

Kamu Özel Sektör İşbirliği modeli için yapılan tek bir tanım olmamasına rağmen doktrinde 

yapılan araştırmalardan yola çıkarak, genel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Tekin, 

2007: 2) (Li ve Akintoye, 2003:6): 

Yüksek kaynak gerektiren büyük altyapı projeleri için projeleri için uygulanmakta ise de 

günümüzde daha küçük boyutlu uygulamaları da mevcuttur.  

En az iki tarafı bulunmaktadır. Bu taraflardan biri her zaman kamudur.  

Finansmanın özel sektör tarafından karşılanması modelin en belirgin özelliğidir. 

Risk devlet ve özel sektörce paylaşılır. Taraflara riskin dağıtımı yapılırken hangi tarafın riski 

daha ekonomik yoldan çözeceğinin değerlendirmesi yapılarak karar verilir. 

Sözleşmeye taraf olan birimler yönetici konumunda olup kendi adına karar alma hakkına 

sahiptir.  

Sözleşme ile kayıt altına alınır ve genelde uzun vadeli sözleşmelerdir. 
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Devletin ana görevi denetlemek, koordinasyon sağlamak ve uygulanacak mevzuatsal altyapıyı 

hazırlamak iken özel sektörün görevi uygulamaktır. Kamu sektörü ile özel sektör arasında oluşan 

ortaklıkları diğer ortaklıklardan ayıran en temel özellik; Kamu tarafı, özel sektör tarafının görüş ve 

tavsiyelerini aldıktan sonra, siyasi ve hukuki anlamda söz hakkına sahip olabilmektedir. 

Projelerin çıktısı olan mal ve hizmetlerin nitelik ve niceliği devlet tarafından belirlenir. 

Etkililik ve etkinlik faktörleri devletin uygulama alanına girer.  

6. Kamu-Özel Sektör İşbirliği ile İlgili Hukuki Düzenlemeler 

Türkiye’de kamu hizmetlerinin özel sektör işletmelerine gördürülmesine ait imtiyaz hakları 

10 Haziran 1910 sayılı Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile düzenlenmiş 

olup ilgili kanun halen yürürlüktedir ve kamu hizmeti imtiyazlarındaki genel çerçeveyi oluşturur  

(Ersöz, 2010:130). 1980 yılından günümüze kadar ise kamu özel işbirliği çerçevesinde çıkarılan 

birçok yasa, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararı Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa 

Mahkemesi ya da Danıştay tarafından iptal edilmiş dolayısıyla kamu hizmetlerinin özel sektör ile 

işbirliği yapılarak ne şekilde yürütüleceği yasal bir zemine oturtulamamıştır. Böylece birçok proje 

ya çok geç tamamlanmış ya da hiç tamamlanamamıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014:25). Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının 47. Maddesinin son fıkrasında “Devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri ve 

diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk 

sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla 

belirlenir.” ifadesi yer almaktadır. Ülkemizde bu maddeye dayanarak aşağıdaki yasalar 

düzenlenmiştir (Tülüceoğlu ve Altan, 2017: 66-67) (Kalkınma Bakanlığı, 2015:17): 

10 Haziran 1910 tarihli Menafi-i Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun
84

 özel 

hukuk kişilerine kamu hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin yapılan ilk ve çerçeve yasal düzenleme 

olsa da, Osmanlı Döneminde yaygın olarak kullanılan imtiyaz yönteminin Cumhuriyetin ilk 

yıllarında yerini devletçilik politikalarına bırakmasıyla birlikte birkaç proje dışında hemen hemen 

hiç uygulanmamıştır.  

16 Ağustos 1961 tarih 351 sayılı Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun
85

 20. Maddesinde 

kamu özel ortaklığı ile yurtların yapımına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.  

4 Aralık 1984 tarih 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik 

Üretimi, İletimi, Dağıtımı Ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
86

 ise enerji 

sektöründe özel hukuk kişilerinin yetkilendirildiği ilk kanundur. 

28 Mayıs 1988 tarihli 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların 

Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında 

Kanun
87

 ile otoyol yapımında özel hukuk kişileri yetkilendirilmiştir.  

2 Şubat 1994 tarihli 3974 Sayılı Kanun
88

 ile Türkiye Elektrik Kurumunun varlık ve 

hisselerinin satılması ve böylece özelleştirilmesi ile yine bu kanuna dayanarak özel sektörün yeni 

enerji üretim, iletim ve dağıtım tesisleri kurma ve işletmelerini veya mevcut işletmeleri 

devralmaları için yapılan sözleşmelerin imtiyaz sayılmayacağı, özel hukuk hükümlerine bağlı 

düzenlemeler olduğuna ilişkin hükümler yer almıştır.  
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24 Kasım 1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun
89

 18. 

Maddesi ile özelleştirme yöntemleri sıralanmış ve işletme hakkının düzenlenmesi verilmiştir.  

21 Şubat 1924 tarihi 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu
90

 ile 5 Nisan 1983 tarih 2813 sayılı 

Telsiz Kanunu
91

 ile Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi 

için bakanlık ve işletme arasındaki sözleşme bir imtiyaz olarak kabul edilmiştir.    

03 Temmuz 2005 tarih 5396 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun ile Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen sağlık tesislerinin özel hukuk 

kişilerine kiralama karşılığı yaptırılabileceği düzenlenmiştir. 

2 Ekim 2011 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
92

 ile sağlık hizmetlerinde kamu özel ortaklığı 

sözleşmelerinin yapılmasını ve uygulanmasını düzenlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı Teşkilatı 

Bünyesinde Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ve bu Genel Müdürlük Teşkilatı bünyesinde de 

Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı kurulmuştur.   

14 Ekim 2011 tarih 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname
93

 İle eğitim alanında kamu özel ortaklığı sözleşmelerinin 

yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı 

Kurulmuştur.  

7. Kamu Özel Sektör İşbirliklerinde Taraflar ve Tarafların Sorumlulukları  

Toplumların temelini oluşturan aile, kabile, grup gibi kurumlardan hareketle tarihsel süreç 

içerisinde zamanla toplum ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlar oluşagelmiştir. Bu kurumlar; topluma 

hizmet sunan özel organizasyonlar(eğitim, sağlık, güvenlik kurumları) ve bunların 

koordinasyonunu, kolektif çalışmasını sağlayacak ve denetim mekanizmasını yürütecek olan 

‘devlet’ tüzel kişiliğidir. Devletin, yürütme erkinin yönetimini halkın iradesiyle belirli dönemler 

için kendisine sunulan hükümet ne olursa olsun, toplumsal sorumlulukları vardır. Kamu – Özel 

Sektör İşbirliklerinin toplumsal, sosyal ve ekonomik alanlarda daha fazla yer bulması ile birlikte 

geçmişte sadece kamu sektörünü ilgilendiren konular günümüzde özel sektörü de ilgilendirir 

olmuştur (Akkaya, 2010:11).Bu durum ise özel sektörün haklarının korunması ve borçlarını yerine 

getirip getirmediğinin kontrolünü gündeme getirmiştir. İşbirliklerinin tarafları olarak kamu sektörü, 

özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını sıralamak mümkündür (Savas, 2000:6). 

7.1. Özel Sektör Tarafı 

Kamu – Özel Sektör İşbirliklerinde genel olarak kamunun yetersiz kalabileceği noktalarda 

finansman sağlayacak olan özel sektör, işbirliği sonunda ortaya çıkacak olan projenin başarısını 

doğrudan etkileyebileceği gibi bu tip işbirliklerine katılım sağlamakla kendi güvenilirliğini ve 

prestijini artıracağı düşünülmektedir. Kar amacı güder. Mali kaynakların büyük bir bölümü özel 

sektörün sorumluğundadır. Genel olarak % 80 – 90 oranında projeye öz kaynak sağlar  (Sarısu, 

2007: 62). İşbirliğine katılacak özel sektör işletmesi sayısı tek bir işletme olacağı gibi birden fazla 

da olabilir. Önemli olan özel sektör işletmesinin sahip olduğu kapasitenin ve deneyiminin projenin 

gerekliliklerini karşılayabilecek düzeyde olmasıdır (Akkaya, 2010:14). Özel sektör tarafının 

işbirliğinde üstüne düşen sorumluluklar şu şekildedir (Sarısu, 2007, 69-70): 

- Kamunun önerdiği iş birliği modelinin mali etkilerini iyi anlamak 

- İş fırsatlarını tespit etmek ve yenilikçi çözümler önermek. 
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- Performansın sürekliliğine özen göstermek. 

- Deneyimli ve uzman personel istihdam etmek. 

- Görev ve sorumluluklarını eksiksiz ve zamanında yerine getirmek. 

7.2. Kamu Sektörü Tarafı 

İşbirliğinin denetimini ve yönetimini üstlenen taraftır. Kamu yararına hareket eder ve 

finansman maliyeti en düşük olan işbirliklerini uygular. Kamunun bir idari sözleşmeyi 

imzalayabilmesi için yetkili olması gerekir. Özel hukuk kişilerinin irade açıklamaya olan yetkileri 

hak ve fiil ehliyetine göre belirlenir. Sözleşmenin tarafı olan kamu idaresinin tüzel kişiliğe haiz 

olması ise idare hukuku esaslarına, bütçe yapısına ve kurumun, devlet teşkilatı içerisindeki yerine 

göre belirlenir (Gürkan, 2013:82).   

Özellikle toplumu ilgilendiren önemli hizmetlerin yerine getirilmesinde hükümetlerin rolü 

oldukça önemlidir. Hükümetlerin kamu hizmetlerini ifa etmesi aynı zamanda onların kamuya hesap 

verme sorumluluğunun bir gereğidir. Hükümetler; toplumu korur, her kesimin faydasını gözetir, 

sosyal ve ekonomik refahı artırmaya çalışır ve gelir dağılımını dengeli tutmayı hedefler  (Faulkner, 

1997: 160).  Sahip olduğu bu sorumluluklar nedeniyle kamu sektörünün işbirliği projelerinde daha 

büyük bir önemi vardır. Bir işbirliği projesine taraf olan kamunun sorumlulukları şu şekildedir 

(Sarısu, 2007: 69) (Akkaya, 2010:11): 

İşbirliği modelinin uygunluğunun değerlendirilmesi ve denetimi 

İşbirliği modelinin etkinliğin ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve denetimi 

En iyi tedarikçinin seçilmesi 

Uygun sözleşme metninin hazırlanması 

Özel sektör işbirlikçisinin projedeki ilerlemesinin izlenmesi ve performans değerlendirmesi 

7.3. Sivil Toplum Kuruluşları Tarafı 

Bireyler, işletmeler ve devletin işbirliğine katılımının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının 

projelere katılmaları; katılımcı demokrasi, çok aktörlü toplumsal yapı açısından önemlidir. Özel 

sektörün kar amacı güderek projelere katılması ile devletin denetim mekanizması arasında bir 

dengenin kurulması açısından sivil toplum kuruluşlarının işbirliklerinde etkin rol alması sürecin 

şeffaf bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır  (Akkaya, 2010:15). Ayrıca; sözleşmenin metni, 

projenin çıktıları, işbirliği sonunda ortaya çıkacak getirinin etkilerinin ölçülmesi, uyuşmazlıkların 

arabuluculuğu gibi konularda özel sektör ile kamu sektörü arasında tarafsız değerlendirme 

yapabilecek olan sivil toplum kuruluşlarının işbirliklerine doğrudan olmasa dahi dolaylı olarak 

müdahil edilmesi durumunda projelerin daha sağlıklı yürütüleceği düşünülmektedir.  

8. Kamu– Özel Sektör İşbirliklerinin Amaçları 

Geçmişten günümüze Kamu – Özel Sektör İşbirliklerinin uygulama alanı bulduğu her 

projede, kamuoyu tarafından, projelerin çıktıları ve etkililiği kamu ve özel sektör için ayrı ayrı 

değerlendirilmiş ve gerçekten fayda sağlayıp sağlamadığı sorgulanan bir model olmuştur. Kamu – 

Özel Sektör İşbirliklerinin değişmez birtakım amaçları bu değerlendirmelerin ölçülmesinde 

kamuoyuna rehberlik etmiştir. Çıktılar ile amaç karşılaştırılarak kamuoyu aydınlatılmaya 

çalışılmıştır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Kamu – Sektör İşbirliğini 

tanımlarken, “Kamu otoritesi ile bir veya birden fazla ortağın; devletin hizmet sunumu, özel 

sektörün kar amacı güderek üzerinde uzlaştığı anlaşma.” ifadesini kullanmaktadır. (OECD, 2008: 

12) Bu tanımdan hareketle özel sektörün işbirliğine girmekten maksadı kar amacı gütmek, kamu 

sektörünün maksadı ise kamu hizmetlerini sunmak şeklinde özetlenebilir. Bu iki ana amaç dışında 

işbirliklerinin uygulanması tali amaçlar da şu şekildedir (Hall, 2005:11; Akkaya, 2010: 100): 
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- Gelişmiş ülkelerdeki ‘girişimcilik’ arzusunun özel sektöre devredilmesi, 

- Kamu sektörünün dış finansman ihtiyacını azaltmak, 

- Risk paylaşımı, 

- Özel sektörün tecrübesinden faydalanma, 

- Yüksek kaliteyi mümkün olan en ekonomik yöntemle sağlama, 

- Kamu sektörünün faaliyetlerinden birkaçını özel sektöre devretmesiyle birlikte 

‘kamunun küçültülmesi’  

- Piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, 

- Daha kaliteli ürün ve hizmet elde etmek, 

- Rekabet ve katma değer yaratılması ve 

- Motivasyon ve teşvik sağlanmasıdır. 

Genel ve özel amaçları önceden belirlenmiş projelerin çıktıları ile kıyaslama yapıldığında 

Kamu – Özel Sektör İşbirliklerinin etkinliği hesaplanabilecektir.  

9. Kamu-Özel Sektör İşbirliği Uygulama Alanları 

Kamu Özel Ortaklıkları genellikle, yüksek finansman gerektiren altyapı projelerinde 

uygulanmakta ve genellikle yolların, tünellerin, şehir hastanelerinin, demiryolu ağlarının, 

havaalanlarının, okulların ve kamu binalarının işletilmesi veya inşa edilmesi gibi alanlarda 

başvurulan yöntemdir ( Yusufoğlu, 2017: 160). Fakat 1980’li yıllarda meydana gelen küresel 

ekonomik krize çözüm yolu olarak değerlendirilen Kamu – Özel Sektör İşbirliği Modeli, bu 

yıllardan itibaren uygulama alanları sadece yapı ve altyapı hizmetleri ile sınırlı kalmayıp kamunun 

hizmet ifa ettiği hemen hemen bütün alanlarda yerini almıştır (Sarısu, 2007: 71). Daha düne kadar 

sorumluluğunu devletin üstlenmesi beklenen demiryolları, limanlar, enerji santralleri, otoyollar, 

tüneller, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı projelerinin yapımı veya işletmeciliği özel sektöre 

geçmiştir. Zamanla bu örneklere ek olarak okul, kamu hizmet binaları, stadyum, otopark, cezaevi, 

müze, hastane işletmeciliği gibi önceleri Kamu – Özel Sektör İşbirliği çerçevesinde düşünülmeyen 

uygulamalar artık bu model ile gerçekleştirilmesi mümkün uygulamalardır (Tekin, 2007:4). 

Özellikle son 20-25 senedir ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçların artışından dolayı Kamu – Özel 

Sektör İşbirliklerinin de artması kaçınılmaz olmuştur. Bu ihtiyaçlar ve ihtiyaçları karşılamada 

rastlanan kolaylıklar şu şekilde sıralanabilir (Akkaya, 2010:10) : 

Nüfusun hızla artması nedeniyle nüfusla beraber artan gelişmiş hizmet, altyapı ve yapı 

ihtiyaçları 

Bazı belediye ve kamu sektörü girişimcisinin büyük çaplı projeleri tamamlayacak yeterli 

kaynağı olmaması 

Sermaye piyasalarının kamu sektörü ile çalışmasının kolaylaşması 

Başarılı işbirliklerinin kamu çalışanlarını ve özel sektör girişimcilerinin olumlu etkilemesi 

Özel sektöre sağlanan kredi imkânlarının kolaylaşması 

Risk ve maliyetlerin düzenlenen yasal ve hukuki gelişmeler ile birlikte daha adil bir şekilde 

paylaştırılması 

Bütün bu kolaylıklar ile birlikte Kamu – Özel Sektör İşbirliklerinin gelecek süreçte daha da 

gelişeceği ve daha farklı endüstri alanlarını kapsayıp uygulama alanının genişleme göstereceği 

tahmin edilmektedir. Küreselleşmeden dolayı ekonomik büyümenin sağlanması ve ekonomik 

büyümenin sonucu olan kapasite artışının kaçınılmaz hale gelmesi ile beraber yeni çalışma 

alanlarına duyulan gereksinim bu modelin kullanılmasını daha da zorunlu kılacak ve Kamu – Özel 

Sektör İşbirlikleri yaygınlaşacaktır (Akkaya, 2010:11). 
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10. Kamu-Özel Sektör İşbirliklerinin Yararları 

 

Kamu sektörü ile özel sektör arasındaki ilişki iyi kurulduğunda (Opperman, 2017: 

Uluslararası Mezunlar Semineri) : 

Yatırım sorunlarının teşhisi kolaylaşır ve teşvik edici politikalar daha sistematik tasarlanır. 

Yatırımlar artar ve reformlar kolaylaşır.  

Şeffaflık ve dolayısıyla yönetime güven artar. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında 

karşılıklı güven ilişkileri doğar. 

Devlet politikalarını uygulamak daha kolay hale gelir. 

Kamu özel ortaklıklarının temeli oluşur ve yenilikçi çözümler ortaya çıkar 

Kamu ile Özel Sektör arasındaki diyalog kötü kurulduğunda ise; 

Tarafların sadece zaman kaybetmesi ve kaynaklarının israfına neden olmaz aynı zamanda 

çözülmesi planlanan mevcut sorunları daha da karışık hale getirir.  

Fikir karışıklıklarına sebep olur. 

Hayal kırıklığı, inanılırlığın kaybedilmesi ve ayrışma ortamına zemin hazırlanır, yatırımlar 

sekteye uğrar ve böylece yenilikleri yavaşlatır.  

11. Kamu-Özel Sektör İşbirliklerinin Riskleri ve Dezavantajları 

Kamu – Özel Sektör İşbirliklerinin yukarıda belirtilen faydalarının yanı sıra bir takım riskleri 

ve dezavantajları da bulunmaktadır  (Tekin, 2007:3;Uğur ve Miynat, 2014:2): 

Kamu ile Özel sektör kanatları arasında düzenlenen sözleşmeler karmaşıktır. Sözleşmeler 

hazırlanırken kelimeler özenle seçilmeli ve sözleşme yönetiminin profesyonelce yapılması gerekir. 

Sözleşmeler genelde çok uzun vadeli olduğundan bütçe esnekliğini azaltmaktadır.  

Farklı ve yeni alanlarda yapılacak Kamu Özel Sektör İşbirliği Uygulamaları için kamu 

kesiminin yeterince tecrübesinin olmaması riski artıran unsurlardandır. 

Yatırımların planlanması daha karmaşık hale gelmektedir. 

Borçlanmalar özel sektör tarafından üstlenildiğinden kaynak maliyeti yükselebilmektedir. 

Ancak özel sektör, kamu sektöründen daha etkin olduğundan bu olumsuzluk bertaraf 

edilebilmektedir. 

Tedarik süreci çok yavaş ilerleyebilmektedir.  

İşbirliklerine ait ödemeler masraf ya da gider olarak gösterildiğinden yatırımların boyutu 

bilançoda görülemeyebilmektedir. Muhasebesel anlamda ve bilanço tekniği açısından dikkate 

alınması gereken bir husustur. 

Sözleşme niteliği taşıdığından ve şartlar önceden belirlendiğinden esneklik azdır.  

Önceleri devlet eliyle yapılan hizmetlerin özel sektöre devredilmesi, devletin otoritesini 

olumsuz etkilemekte ve bu hizmeti veren devlet kapasitesinin azalmasına sebep olabilmektedir. 

Kapitülasyonları, yabancı sermaye artışını çağrıştırdığından kamuoyu tepkisi oluşabilmektedir. 

Riskin adil paylaştırılmaması, yetersiz ya da caydırıcı olmayan müeyyideler ya da olması 

gerekenden ağır olan yaptırımlar; sözleşmeler genelde uzun vadeli olduğundan ciddi sorunlara yol 

açabilmektedir.  
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12. Sonuç ve Öneriler 

Kamu – Özel sektör işbirliği, KOBİ’lerin gelişmesine ve gelişmekte olan ülkelerin 

ekonomisinin canlılık kazanmasına KOBİ’ler vasıtasıyla ulaşmayı amaçlayan bir işbirliği 

yaklaşımıdır. Gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin desteklenmesi; ekonomik büyümeyi teşvik 

etmek, işsizliği azaltmak, yoksulluğu azaltmak ve yaşam standartlarını yükseltmek açısından 

önemlidir.  

Kamu– Özel Sektör İşbirliğinde devletin ana görevi denetlemek, koordinasyon sağlamak ve 

uygulanacak hukuki altyapıyı hazırlamak iken özel sektörün görevi bu süreci yürütmek ve 

uygulamaktır. Kamu sektörü ile özel sektör arasında oluşan ortaklıkları diğer ortaklıklardan ayıran 

en temel özellik; kamu tarafının, özel sektör tarafının görüş ve tavsiyelerini aldıktan sonra, siyasi ve 

hukuki anlamda söz hakkına sahip olabilmesidir. Bu işbirliğinde, projelerin çıktısı olan mal ve 

hizmetlerin nitelik ve niceliği devlet tarafından belirlenir. Etkililik ve etkinlik faktörleri devletin 

uygulama alanına girer.  

Ülkemizde Kamu– Özel Sektör İşbirliğine yönelik olarak Cumhuriyet öncesi dönemden 

günümüze çeşitli sektörlere yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle 1980 sonrasında farklı 

kurum ve kuruluşlar tarafından birbirinden bağımsız mevzuatlar yürürlüğe konmuş ancak tek bir 

çatı altında toplanamadığından dolayı birçok program uygulanamamış ya da geç 

tamamlanabilmiştir.  

Girişimcilik alanında Kamu– Özel Sektör İşbirliği konusunda teorik ve kavramsal çerçeve 

tam olarak gelişmemiştir. Girişimciliğin desteklenmesi söz konusu olduğunda daha çok 

girişimcilere kamu tarafından finansman sağlanması akla gelmektedir. Bu çerçevede işbirliğinden 

ziyade kamunun düzenleyici ve denetleyici rol üstlendiği destek faaliyetleri söz konusu 

olagelmiştir. Ülkemizde Kamu – Özel Sektör İşbirliği uygulamalarının geliştirilmesi için atılması 

gereken temel adımlar Kalkınma Bakanlığı (2014: 83-85) ve Tekin’in(2007: 6-9) görüşleri 

doğrultusunda şu şekilde özetlenebilir: 

Ulusal Strateji Oluşturulması: İhtiyaç duyulan hizmetlerin hızla ve ekonomik bir şekilde 

tedarik edilebilmesi için Kamu – Özel Sektör İşbirliği ana kalkınma modellerinden biri olarak 

benimsenmelidir.  

Hukuki Altyapının Geliştirilmesi ve Teşvikler: Kamu – Özel Sektör İşbirlikleri konusunda 

güncel mevzuatta yer alan dağınıkların önlenmesi amacıyla bugüne kadar spesifik konularda ayrı 

ayrı yapılan düzenlemeler yerine bütün Kamu – Özel Sektör İşbirliği modellerine hitap edebilecek 

tek bir çerçeve kanun yapılması daha yerinde olacaktır.  

Politik Sahiplenme: Kamu – Özel Sektör İşbirliği çalışmalarının ana çıktısının bir kamu 

hizmeti olması dolayısıyla, kamuoyunun duyarlı olduğu bu konuda politik destek vazgeçilmez 

unsurdur. Özellikle ülkedeki ekonomik ve politik koşulların istikrarlı olması kamu – özel sektör 

işbirliği projelerinin başarısı için önemlidir. 

Kurumsal Altyapının Oluşturulması: Yasal altyapının hazırlanmasına ek olarak kamusal 

altyapının da geliştirilmesi kritik önem taşımaktadır. Özel Sektör kanadı ile iletişimi sağlamak, 

standart sözleşme şartları oluşturmak, deneyimli personel yetiştirmek ve uygulama rehberi 

hazırlamak gibi görevleri üstlenmesi gereken merkezi bir kurum kurulmalıdır. Bakanlıklar ve yerel 

yönetimler arasında koordinasyonu sağlayacak olan bu kurumun işlemlerin hızlanması, 

standartlaşması ve uzun vadeli sözleşmelerin ortaya çıkardığı geri dönülmez hataların önüne 

geçilmesi için Kamu – Özel Sektör İşbirliği’nin gelişmesinde önemli bir rolü olacaktır.   

Stratejilerin Belirlenip Sürecin Yönetilmesi: Kamu – Özel Sektör İşbirlikleri yüksek uzmanlık 

gerektiren ve yönetimi zor olan, başarısız yönetim halinde kamuyu ciddi zararlara sokan, yüksek 

riskli bir kalkınma modelidir. Bu nedenle alanında uzmanlaşmış ve koordinatör rolü üstlenebilecek 
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bir üst kuruluş tarafından yönetilmesine ihtiyaç vardır. Bu kurumun belirleyeceği stratejiler ve 

yöneteceği süreç uluslararası muhasebe standartlarına da uygun olmalı ve diğer kamu kurumlarıyla 

entegre hizmet yürütmelidir.  

Kurumsal Kapasite Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunların Aşılması: Kamu – Özel Sektör 

İşbirliği projeleri karmaşık ve uzun dönemli sözleşmelere dayanmaktadır. Proje henüz hayata 

geçmeden, hazırlık aşamasında, bilinmeyen pek çok unsura ilişkin öngörülerde bulunulmaktadır. Bu 

öngörülerin hayata geçirilememesi durumunda kamu, uzun süreli mali külfet ile karşı karşıya 

kalabilmektedir. Bu nedenle Kamu – Özel Sektör İşbirlikleri modeli geleneksel yöntemlerle ifa 

edilen kamu hizmetlerine kıyasla daha önemlidir. Dünya’da ve Türkiye’deki örnekler 

incelendiğinde projelerin kısa vadede ödeme yükümlülüğü doğurması nedeniyle kamu kanadının 

Kamu – Özel Sektör İşbirliği projeleri konusunda yeterli hassasiyeti ve gerekli ihtiyatı göstermediği 

görülmektedir. Bu nedenle yeterli kapasiteye sahip ve diğer kamu idarelerine bu alanda uzman 

desteği sağlayabilecek, rehberlik ve önderlik edebilecek bir profesyonel birime ihtiyaç vardır. 

Standardizasyon: Kamu – Özel Sektör İşbirliği konusunda kritik unsurlardan biri de 

“sözleşme metni”dir.  Sözleşmenin tarafları olan kamu ile özel sektör temsilcileri arasındaki bilgi 

asimetrisi olduğu takdirde dengeli bir sözleşmeden bahsetmek mümkün olmayacaktır. İngiltere’de 

uygulanan “PFI Standart Contracts” gibi bir standart sözleşme oluşturulmalı ve bu çerçeve 

doküman ile sözleşme sonrası oluşabilecek riskler en aza indirilmelidir. 

Verilecek Destek ve Teşviklerin belirlenmesi: Gerekli strateji ve planlamalar yapılarak, usul 

ve esaslar belirlenip, ihale şartnamesi ve projenin sözleşmesi önceden belirlenmeli, şeffaflık 

sağlanmalı, daha sonra proje süreci başlatılmalıdır. Verilecek mali desteklerin getirileri ve etkinliği 

önceden hesaplanmalı, kamuyu zarara sokacak beklenmeyen maliyetlerin oluşmasına neden 

olunmamalıdır. Finansman imkânlarında doğacak sıkıntı, önceden şartları belirlenmiş sözleşmenin 

hükümlerinin değiştirilesine neden olacak bu da kamuya olan güveni sarsacaktır.  

Fizibilite: Kamu – Özel Sektör İşbirliği sözleşmelerinin süresi ve getiri, kamu özel sektör 

işbirliğinin en önemli hususlarındandır. Projelerin devletçe yapılması ile sektör işbirliği 

çerçevesinde yapılması arasındaki getiri ve risk dağılımı iyi analiz edilmelidir. Fayda ve maliyet 

dağılımının sözleşme tarafları arasında dengeli dağıldığı ve kamu vicdanını yaralamayacak 

sözleşmelerin yapılması için uzman kurum ve personeller tarafından yapılacak fizibilite çalışmaları 

önemlidir.  

 

Kaynakça 

 

Akkaya, K. Ö. (2010) Kamu – Özel Sektör İşbirlikleri ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarıyla 

İlişkisi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 

Alican, N. (2008) Avrupa Birliği Mevzuatı ve Uygulamaları Işığında Kamu-Özel Sektör 

Ortaklıkları, Ankara: Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi 

Asian Development Bank, (2006) Facilitating Public-Private Partnership for Accelerated 

Infrastructure  Development in India, India: Regional Workshop of Chief Secretaries on 

Public-Private Partnership, Workshop Report 

Aydın, G. (2011) Yerel Kamu Hizmetlerinde Kamu Özel Sektör Ortaklıkları (Çanakkale Belediyesi 

Örneği), Çanakkale: Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi   



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

614 

 

Boz, S. S. (2013) Kamu Özel İşbirliği Modeli Malatya: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

Cilt:4 Yayın No: 2 

Çekirge, H.L. (2006) Dünya’da ve Türkiye’de Kamu Özel Ortaklığı Uygulamaları ve ÖrnekBir 

Projede Modelin Finansal ve Genel Avantajlarının Değerlendirilmesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi 

Çelik, E. Y. (2008). Kamu Özel Sektör İşbirliği Modeli: Kamu Hizmeti Hakkının Paylaşılması, 

Ankara: Toplum ve Hekim Dergisi, Yayın No: 23 

Eker, A. (2007) Kamu Özel Sektör Ortaklıkları, Ankara: Bütçe Dünyası Dergisi, Yayın No: 25 

Ersöz, M. (2010) Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Işığında Public Private Partnership Uygulamaları, 

İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Yüksek 

Lisans Tezi  

Gürkan, M. F. (2013) Eğitim Kamu Hizmetlerinin Görülmesinde Kamu Özel Ortaklığı, Konya: 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Tezi 

Hall, D. (2005) PPP’s: a Critique of the Green Paper, Brussels: PSIRU On Behalf Of The 

 European Federation Of Public Service Unions (EPSU) 

Hussain, I. Si, S. ve Wang, L. (2010) SMEs Development in Developing Countries through Public - 

PrivatePartnership, Conference Papers for Chinese Economic Association (UK/Europe) 

Conference, Oxford July 2010 http://www.ceauk.org.uk/2010-conference-papers/full-

papers/Iftikhar-Hussain-CEA- final.pdf (Erişim Tarihi: 07.01.2018) 

Kalkınma Bakanlığı, (2014) Onuncu Kalkınma Planı (2014 – 2018) Kamu-Özel İşbirliği Özel 

İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 

Kalkınma Bakanlığı. (2015) Dünyada ve Türkiye’de Kamu-Özel-İşbirliği Uygulamalarına İlişkin 

Gelişmeler, Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 2016 

Ocak 

Keskin, S. (2011) Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Kamu – Özel Ortaklığı Modeli: 

Aydın Örneği, Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi  

Li, B. ve Akintoye, A. (2003) An Overwiev An Overview of Public Private Partnership”, Public 

Private Partnerships: Managing Risks and Opportunities, USA 

OECD, (2008) Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, 

France, OECD Press  

Opperman, A. (2017) Özel Sektör Gelişimine İnovatif Yaklaşım, Almanya: Uluslararası Mezunları 

Semineri: 29 – 31 Kasım 2017, Leipzig 

http://www.ceauk.org.uk/2010-conference-papers/full-papers/Iftikhar-Hussain-CEA-%09final.pdf
http://www.ceauk.org.uk/2010-conference-papers/full-papers/Iftikhar-Hussain-CEA-%09final.pdf


1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

615 

 

Sarısu, A. (2007) Kamu – Özel Sektör İşbirlikleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi, Ankara: Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi  

Savas, E. S. (2000) Privatization and Public Private Partnerships, New York: CQ Press 

Tekin, A.G (2007) Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri, Ankara: İdarecinin Sesi Dergisi Yayın No: 122 

Tetrevova, L. (2006) Theoretical and Practical Aspects Of PPP Projects, Çek Cumhuriyeti 

Tülüceoğlu S. ve Altan, Y. (2017) Türk Tarım Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı Uygulanması, 

İstanbul: Strategic Public Management Journal Dergisi, Yayın No: 5 

Uğur, A. ve Miynat, M. (2014) Kamu Özel Sektör Ortaklıklarının Ekonomik Politiği, Manisa: 

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 21 Yayın No: 2 

Yusufoğlu, A. (2017) Kamu Özel Ortaklığı Projelerinde Koşullu Yükümlülükler ve Mali Riskler: 

Avrasya Tüneli, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri Üzerine Bir  Değerlendirme, 

Ankara: Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergii Yayın No: 2017 Özel Sayı 

  



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

616 

 

KÜRESELLEŞME VE ŞİRKET BİRLEŞMELERİ ÜZERİNE 

GENEL BİR BAKIŞ 
 

Ali İhsan BERTİZLİOĞLU 

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı 

 

Melek YARDIMCIOĞLU 

Gaziantep Üni, SBE, İşletme Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

 
Sanayi devrimiyle başlayan ve iletişim ile ulaşım alanlarında yaşanan hızlı gelişmeler ülkelerin 

ekonomik sınırlarının ortadan kalkması sonucunu doğurmuş ve “küreselleşme” olarak adlandırılan sürecin 

başlamasına neden olmuştur.  Küreselleşme ile birlikte dünya küçülmüş ve şirketlerin yerellik özelliği 

ortadan kalkmıştır ve rekabet küreselleşmenin etkisiyle global bir nitelik kazanmıştır. Bu oluşan yeni durum 

özellikle 1950 den sonra şirketlerin varlıklarını korumasını, mevcut riskleri en alt düzeye indirmesini, 

büyüme sürecini devam ettirmesini ve bunun için gerekli olan finansman desteğini sağlamasını daha zor hale 

getirmiştir. Ortaya çıkan bu küreselleşme süreci şirketlerin yapılarını da değiştirmiştir.  Bu noktada söz 

konusu çalışmanın amacı, küreselleşme sürecinde şirket birleşmelerini incelemek ve ortaya çıkan yeni durum 

hakkında genel bir değerlendirme yapmaktır. 

 
Anahtar Sözcükler: Küreselleşme, Şirket Birleşmeleri, Devralma 

 

 

OVERVIEW ON GLOBALIZATION AND COMPANY COMBINATIONS 
 

ABSTRACT 

 
The rapid developments in communication and transportation areas, which started with the industrial 

revolution, resulted in the disappearance of the economic borders of the countries and led to the beginning of 

the process called er globalization Sanayi. With globalization, the world has shrunk and the localities of the 

companies have disappeared and the competition has gained a global character with the effect of 

globalization. This new situation has made it more difficult for companies to protect their assets, to minimize 

the current risks, to maintain the growth process and to provide the necessary financial support. This process 

of globalization has changed the structure of companies. At this point, the aim of this study is to examine the 

mergers of companies in the globalization process and to make a general evaluation about the new situation. 

 
Key Words: Globalization, Mergers, Inheritance 

 

1. KÜRESELLEŞME  

Küreselleşme dünyada yaşanan değişim sürecini ifade eden yeni bir kavramdır. Küreselleşme 

kavramını açıklamaya yönelik birçok tanım yapılmış ancak kompleks bir süreç olması, paradoksal 

öğeler içermesi ve ekonomik ve toplumsal sorunların sebebi, sonucu ya da çözüm yolu olarak 

görülmesi nedeniyle herkesin farklı anlam yüklediği bir kavram haline gelmiş tarafların üzerinde 

buluştuğu ortak bir tanım üzerinde anlaşamamalarına neden olmuştur. Küreselleşmeyi bazı 

yazarlarca, ekonomik temelli bir oluşum olarak ele alınıp, ekonomi ağırlıklı bir tanımlama 

yapılırken, bazı yazarlar da küreselleşmenin siyasi ve sosyal boyutlarıyla ilgili tanımlamalar 

yapmaktadırlar. 
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Küreselleşme, sınırlar yerine pazarları ve üretim alanlarını önde tutan, bilgi, sermaye, mal ve 

hizmetlerin sınır tanımadan dünyamızın her tarafına belirli kurallara bağlı olarak sıkıntısız bir 

şekilde dağılabildiği bir süreçtir. Küreselleşme, serbest piyasa ekonomisine dayalı, devletçiliği 

ortadan kaldıran, hür teşebbüsün egemen olduğu bir düzendir (Garih,2007:40-41). 

Küreselleşme; kumanda ekonomisinin küçülmesi, devletin sosyal ve ekonomik işlevlerinden 

vazgeçmesi, bunun yanında pazarın dünya ölçeğinde büyümesi ve ulusal sınırların dışına çıkması, 

dünyanın tek pazar haline gelmesi şeklinde de nitelendirilmektedir (Şaylan,1997:9). 

Uluslararası ilişkiler portalına göre Küreselleşme; Ekonomik, siyasal ve toplumsal sistemler 

çatışma halinde olmalarına rağmen farklı küresel topluluklar her zamankinden daha fazla karşılıklı 

bağımlılığa maruz kalmışlardır. Çünkü tüketicilerin gereksinimleri ve tercihleri dünya çapında 

küreselleşmiştir. Küreselleşme stratejisinde, uzun dönemli anlaşmalardan çok birleşmeler oluşturma 

ve bunları teşvik etme esastır. Ayrıca küresel bağlantılar, yurtseverlik, milliyetçilik ya da 

bireysellikten çok “değer” unsuruna dayanmaktadır. 

Küreselleşme ya da global bütünleşme, global entegrasyon, ülkeler arasındaki iktisadi, siyasi, 

sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve gelişmesi, ideolojik ayırımlara dayalı kutuplaşmaların çözülmesi, 

farklı toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerin daha iyi tanınması, ülkeler arasındaki ilişkilerin 

yoğunlaşması gibi farklı görünen ancak birbirleriyle bağlantılı olguları içerir (DPT,1995:1). 

Küreselleşme, ülkeler arasında mal, hizmet, uluslararası sermaye akımları ve teknolojik 

gelişimin hızlı bir şekilde artmasını ve serbestleşmesini ve bunlar sonucu ortaya çıkan ekonomik 

gelişmeyi belirtir (Dündar,2006:1). 

Küreselleşme, uluslar ötesine geçmektir. İşletmecilik açısından, bir ekonomik eylemin yerel 

özelliklerine bakılmaksızın dünya yönelimli planlanması ve uygulanmasıdır. Küreselleşme; 

sermaye, yönetim, istihdam, bilgi, doğal kaynaklar ve organizasyonun uluslararasılaştığı ve tam 

anlamıyla karşılıklı bağımlılaştığı bir ekonomik ve siyasal yapılanma olarak da tanımlanmaktadır 

(Köse,2003:4). 

Küreselleşme (Erbay,1996:3); 

- Üretim faktörünün dünya ölçeğinde değerlendirilerek, üretim, dağıtım ve tüketime 

yönlendirilmesi, 

- Ticari değişmelerin dünya ölçeğinde kurallar ve standartlarla gerçekleşmesi, gümrük 

duvarlarının indirilmesi ve dünya ticaretini kolaylaştıran bölgesel ticaret bloklarının ortaya 

çıkması, 

- İşletme organizasyonlarından başlayarak, bütün ekonomik aktörlerle uluslararüstü bir 

boyutta ortak dünya ekonomik stratejisi esasına dayalı bir planlamaya gidilmesi, 

- İşletmeler ve devlet arasında yeni bir iletişimin ortaya çıkması, 

- Üretime katılan aktörlerin birbirleriyle dünya bazında sıkı bütünleşmeye girmeleri 

sonucu, ekonomik, teknolojik ve hatta hukuki bakımlardan tek bir alan bütünlüğünün 

kaybolması şeklinde tanımlanabilmektedir. 

Küreselleşmenin kavramsal olarak nasıl tanımlanması gerektiği hususunun yanında 

Küreselleşme kavramının ilk olarak ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı da üzerinde 

anlaşılamayan bir başka tartışmalı mesele olarak karşımızda durmaktadır. Küreselleşmenin ilk 

kullanımı ile ilgili tartışma çevrelerinde farklı iddia ortaya atılmaktadır. İddialardan bazıları 

Küreselleşme kavramı ilk kez İngiliz İktisatçı W.Foter’in 1833’de yazdığı dünya üzerindeki 

kaynakların dağılımı ve kullanımı konulu bir makalede kullanılmış olup, daha sonra 4 Nisan 1959 

tarihinde The Economist dergisinde de yer almıştır. 1960’lı yıllarda Kanadalı sosyoloji profesörü 

Marshall McLUHAN tarafından kullanıldığıdır (ZIEGLER, 2004). Bu iddiaya göre 3 küreselleşme, 

McLUHAN’ın 1962 yılında yazmış olduğu “Gutemberg Galaxy” isimli kitabında yeni dünya 
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düzeni için “global köy” kavramını kullanmasıyla, ilk kez literatüre girmiştir. McLUHAN 

kitabında, en azından dünyanın bir bölümünün, özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 

sayesinde “küresel köy” haline gelmekte olduğunu belirterek küreselleşmeyi tarif etmiştir. 

Küreselleşmenin günümüzdeki etkin haline gelmesi ise Garett Hardin’in 1968 yılında yazmış 

olduğu kaynakların paylaşımı ve kullanımı konulu çalışmasına dayandığı şeklindedir 

(Karabıçak,2002,116). 

Bu çerçevede küreselleşme sürecinin başlangıcına ilişkin yaklaşımlar birbirinden çok 

farklılaşmaktadır. Bunların başlıcaları, küreselleşmenin tarihin başlangıcından beri var olduğu, 

küreselleşmenin modernleşme ve kapitalizm ile yaşıt olduğu ve küreselleşmenin sanayi ötesi 

toplum, modern ötesi toplum ve kapitalist düzenin çözülmesi ile ilgili olarak son yıllarda ortaya 

çıkan yeni bir olgu olduğu şeklindeki yaklaşımlardır (Köse,2003:7). 

Küreselleşmenin tarihini daha da eskilere, ilk çağların Asur, Pers, Helen, Roma 

İmparatorlukları, orta çağların Bizans ve İslam İmparatorluklarına kadar götüren görüşler 

bulunmaktadır (Erdem,1998:993). Ancak bu dönemlerde küreselleşme kavramının içerdiği siyasal 

boyutun dışında kalan ekonomik, toplumsal ve kültürel anlamda kayda değer bir bütünleşmeden söz 

etmek olanaklı görünmemektedir (Köse,2003:7). 

Küreselleşmenin temellerinin Merkantilizm süreci ile başladığı ileri sürülmektedir. Bu 

yaklaşımı kabul eden görüşler bu süreci “Birinci Küreselleşme” olarak adlandırmaktadırlar. Bu 

süreçte Batı ülkeleri farklı arayışlar içine girmişler coğrafi keşifler ve sömürgecilik faaliyetleri ile 

küreselleşmenin mekânsal temelleri atılmış ve farklı coğrafyada yaşayan halklar birbirlerinin 

varlığından haberdar olmuşlardır. Deniz seferleri ve sömürgeleştirme politikaları süreç içerisinde 

emperyalizme dönüşmüş, sömürgeleştirilen topraklardan sağlanan kaynaklar Avrupa’ya taşınarak 

Avrupa’nın zenginleşmesi ve gelişmesi sağlanmıştır. Zenginleşme sadece iktisadi hayatta değil, 

bilim, düşünce, kültür ve toplumsal hayatta da sağlanmış, oluşan ortam sanayileşme faaliyetlerinin 

başlamasının ardından sanayi devrimine de zemin hazırlamıştır (Elçin,2012:7). 

Küreselleşme sürecinde asıl büyük dönüşüm 18. Yüzyılda yaşanan gelişmelerle yani sanayi 

devrimi ile yaşanmıştır. İçten patlamalı motorun icadı, demir yolları ve buharlı gemilerin 

yaygınlaşması, telgraf, telefon gibi iletişim alanlarında yaşanan gelişmeler ve işgücü hareketliliği 

üzerinde herhangi bir engel bulunmaması nedeniyle daha iyi iş imkânları bulabilmek amacıyla 

gelişmiş ülkelere giden ucuz işgücü üretimde girdi maliyetlerini düşürmüş, bu maliyet avantajı da 

daha çok sermaye birikimi ve daha fazla yatırım olanaklarına ulaşılmasını sağlamıştır. Yaşanan bu 

devrim ile üretilen artı değerin pazarlanması gerekliliği dolayısıyla yeni pazar arayışlarının 

başlaması, sermaye ihraçları ve ucuz hammadde ihtiyaçları küreselleşmeyi yeni bir boyuta 

taşımıştır. Batılı ülkelerin bu gereksinimleri kendilerini sınırları dışına yönlendirerek küresel bir 

bütünleşmeye yol açmıştır (Elçin,2012:8). 

İkinci küreselleşme dönemi olarak adlandırılan bu dönem 1914’de I. Dünya Savaşı’nın patlak 

vermesi ve 1929’da Büyük Buhranın baş göstermesi ile oldukça yavaşlatmıştır (Aktan ve 

Şen,1999:10).  Bu dönemde ABD’de demiryolu işletmeleri arasında gerçekleşen birleşmeler şirket 

birleşmelerinin başlangıcı olmuştur. İkinci küreselleşme döneminde ABD’de çok sayıda küçük 

firma arasında birleşmeler yaşanmış ve özellikle petrol, çelik ve madencilik gibi sektörlerde 

monopole yakın bir yapı oluşturmuşlardır. Bu süreçte yaşanan birleşmelerde amaç, etkinlikten 

ziyade pazara hâkim olma isteğidir. Bu birleşmelerin sonucunda Du Pont, Standard Oil, General 

Elektric gibi günümüzdeki birçok büyük endüstriyel firmaların temelleri atılmıştır. Bu dönemde 

yoğun şekilde görülen birleşmeler sonucu piyasanın az sayıda üretici tarafından kontrol edilmesini 

önlemek amacıyla ABD hükümetince çıkarılan Sherman Yasası, monopol piyasa oluşumunu 

önleyici olamamıştır. 
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1929’da meydana gelen büyük buhran ve hemen ardından yaşanan 2. Dünya Savaşının 

etkisiyle küreselleşme faaliyetleri 1950’lere kadar duraklama göstermiştir. İkinci dünya savaşının 

sonlanması ile üçüncü küreselleşme dönemi başlamıştır. “Altın dönem” olarak adlandırılan bu 

dönemde savaşın yıkıcı etkilerini yaşayan ülkeler, ABD'nin önderliğinde yüksek bir ekonomik 

büyüklük gerçekleştirmişlerdir. Bu dönemde sıfıra yakın bir enflasyon ve tam istihdam koşullarıyla 

savaşın yaraları sarılmıştır. Diğer bir önemli gelişmeyse gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan 

ülkelere doğru sermaye transferinin başlamış olmasıdır. Sözü edilen dönemde gelişmekte olan 

ülkelerin yaklaşık %6,8 oranında bir hızla ekonomilerini büyüttükleri belirtilmektedir 

(Şaylan,1997:169-170). 

1970’lere gelindiğinde ise büyüme ve gelişme yerini bunalıma bıraktığı gözlenmektedir. 

1970'lerin ikinci yarısında ekonomik dalgalanma sonucu yaşanan zorluklar petrol fiyatlarındaki 

yükselme sonrasında Arap ülkelerinin uluslararası sermaye piyasasına girerek Avrupa ve ABD'ye 

büyük oranlarda fon akışını gerçekleştirdikleri ve döviz piyasasının küresel boyut kazanmasına 

neden oldukları belirtilmektedir. Bu gelişmenin ardından başta ABD olmak üzere ve onun yanında 

birçok Avrupa ülkesinin sermaye hareketleri üzerindeki denetimlerini kaldırması sonucunda 

dünyada fon arzının arttığı ve faiz oranlarının düştüğü ifade edilmektedir (Parasız,1996:38). 

Üçüncü küreselleşme döneminde en önemli siyasal olgu Berlin Duvarının yıkılması ile SSCB 

ve Doğu Blokunun çöküşü olarak kabul edilmektedir. Eski Doğu Bloku ülkelerinin ekonomik ve 

siyasi çöküşüyle birlikte dünyanın tek kutuplu veya tek merkezli olması küreselleşme sürecini 

doruğa ulaştırmıştır. Sovyetler Birliği'nin çökmesi, kapitalist sistemin yeni coğrafyalara ve 

pazarlara açılması anlamına gelmekteydi. Bu dönemde bölgesel ve küresel kuruluşların kurulduğu, 

piyasayı etkilediği bazı ülkelerin baş aktör olduğu bir dönem olarak görülmektedir. 1971 de 

“Bretton Woods Sistemi”nin çökmesiyle sabit kur sistemi terk edilmiş ve gelişmiş ülkeler sermaye 

hareketleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırarak korumacı politikalardan vazgeçmiştir (Aktan ve 

Şen,1999:11). 

1980 ve sonrası üçüncü küreselleşmenin oldukça önemli dönemdir. Üçüncü küreselleşme 

dönemi diğerlerinden oldukça farklı, karmaşık ve çok boyutlu bir dönemdir. 1980’li yıllar savaş 

sonrası ekonomik büyümenin en uzun süre gerçekleştiği periyot olmuştur. 

Bu dönem; daha çok borçla finansman yapıldığı, işlem değerlerinin çok yükseldiği ve kısa 

dönemli finansal kazançları amaçladığı bir dönemdir. 

Şirket birleşmelerinin bu dönemde hız kazanmasının çok sayıda nedeni vardır. Bu nedenleri 

şu şekilde sıralayabiliriz (Göktaş, 2001: 113): 

- ABD dolarının değerinin düşmesi sonucu Amerikan şirketlerinin Avrupa ve Japon 

şirketlerince satın alınması için cazip hale gelmesi, 

- Mevcut ABD yönetiminin birleşmelere daha ılımlı yaklaşması, 

- İşletme satın alınmasına yönelik kredi kullanımının mümkün hale gelmesi, 

- Piyasa koşulları ve yapılan düzenlemelerin 1980’li yılların ortalarından itibaren 

birleşmeleri teşvik eder nitelikte olması, 

- Özellikle kamunun da payı olan ve halka açık işletmelerin hisse senedi değerlerinin, 

bunların varlıklarının çok altında kalması sonucu alıcıların ilgisini çekmesi, 

- Bugüne kadar görülmeyen büyüklükte fonların bankalar, piyasa şirketleri ve diğer 

yatırımcılar aracılığıyla piyasaya sunulması, 

- Gerek vergi kanunları gerekse piyasa kurallarının devir ve birleşmeler için avantajlar 

sağlaması gibi nedenler bu dönemde birleşmelerin artmasında etkili olmuştur (Göktaş, 2001: 

113). 
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Üçüncü Küreselleşmeye gelinmesi onar yıl arayla birbiri ardına gerçekleşen şu üç olay 

etrafından açıklamaktadır:(Oran,2001:9) 

- 70’lerden başlayarak, çokuluslu şirketlerin dünya ekonomisine egemen olması; 

- 80’lerde Batı’nın optik kablo, haberleşme uyduları, bilgisayarlar, internet gibi 

teknolojik buluşları devreye sokarak yarattığı İletişim Devrimi; 

- 90’larda SSCB’nin dağılması sonucu güç dengesinin ortadan kalkması ve Batı’nın 

yeniden tek güç odağı konumuna gelmesidir. 

Küreselleşmeye ivme kazandıran üç temel itici gelişme vardır. Bunlar ekonomik gelişmeler, 

teknolojik gelişmeler ve politik gelişmelerdir. Birinci itici güç olan ekonomik gelişmeler, kısaca 

sermaye hareketlerinde serbestleşme, işgücünün serbest dolaşımı ve çokuluslu şirketlerin kuruluşu 

olarak sıralanabilir. Bu dönemde, dünyanın pek çok ülkesinde özelleştirme uygulamaları hız 

kazanırken, devletin ekonomideki ağırlığı azaltılarak ticaretin önündeki korumacı engellerin 

azaltılması yoluna gidilmiştir. Bu süreçte sermaye dolaşımının serbestleşmesi, hacminin artması ve 

yeni yatırım araçlarının devreye girmesi sermaye birikimini arttıran faktörler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu dönemde sermayenin, bütün sınırları zorlayarak kârını maksimize etme yoluna 

gittiği görülmektedir.  

İkinci itici güç olan teknolojik gelişmeler; ülkeler arasındaki coğrafi sınırlar ile zaman ve 

mekan kavramındaki keskinlikleri ortadan kaldırmıştır. Üçüncü küreselleşmenin temel 

dinamiklerinden biri iletişim, temel sembollerinden biri ise internet olmuştur. İletişim alanında bir 

devrim olan internet bugün dünyanın her yerinde yaygın ve ucuz bir şekilde kullanılmaktadır. 

İnternet, milyarlarca kişiyi, özel kuruluşları ve devletleri birbirine bağlayan World Wide Web’i 

(www) oluşturarak küreselleşmenin gerçekleşmesinde çok önemli rol oynamaktadır(Aktan ve 

Şen,1999:12). Bugün uydular, bilgisayar ve benzeri teknik araçlar sayesinde iletişim artmış ve 

katlanılan maliyetler azalmıştır. Sözü edilen dönemde iletişim teknolojisindeki gelişmelerle 

dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna anında para transferi yapılabilir hale 

gelinmiştir(Dirik,2007:27). 

Ekonomik temelli oluşumların politik düzleme yansıması sonucunda siyasi arenada aktörlerin 

sahneyi çokuluslu şirketler ve global tekeller gibi başka aktörlerle paylaşmak durumunda kalmaları 

küreselleşmenin üçüncü itici gücü olan politik gelişmeler olarak sıralanabilir(Dirik,2007:28). 

Üçüncü küreselleşmenin özelliklerinden biri de coğrafi engellerin ortadan kalkmasını 

sağlayan ulaşım sektöründeki gelişmelerdir. İlerleyen demiryolları ve gemiciliğe bu dönemde hava 

taşımacılığı da eklenmiş ve ulaşım artık hem ucuz hem de kolay bir hal almıştır. Bunun “küresel bir 

yapı” oluşmasına büyük katkıları olduğu kuşkusuzdur. Bu yüzden kimi yazarlar bugünkü 

küreselleşme çağını bu gelişmelere bağlamaktadırlar(Atasoy,2005:156). 

 

2. ŞİRKETLERDE BÜYÜME VE BİRLEŞME 

2.1. Büyüme 

Bilindiği üzere literatürde; işletmenin piyasa değerini maksimum düzeye çıkarmak 

işletmelerin en önemli hedeflerinden biri ve ilki olarak ortaya konulmaktadır. İçinde bulunduğumuz 

bu dönemde artan uluslararası rekabet koşullarında; işletmeler piyasa değerini artırma hedefi 

doğrultusunda tedarik, üretim, finansman, pazarlama ve yönetim fonksiyonlarında büyümeye 

ihtiyaç duymaktadırlar. İşletmeler bu büyüme ihtiyaçlarını içsel veya dışsal büyüme stratejilerinden 

birini izleyerek sağlayabilmektedirler. 
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Şirket birleşmeleri, işletmenin dış büyüme yöntemlerindendir. Bu nedenle şirket birleşmeleri 

kavramı ile büyüme kavramı, birbirleriyle ilişkilidir. Şirket birleşmeleri, büyümenin nasıl 

gerçekleştirildiğini gösteren bir kavramdır (Değirmenci,2011:16). 

a-İçsel Büyüme 

Bu tarz büyüme modelinde şirketler kendi imkânları kapsamında büyüme işlemini 

gerçekleştirirler. Şirketlerin mevcut kapasitelerini arttırmak için, şirketin içinden veya dışından 

kendi imkânlarıyla yeni fonlar ve ayni değerler sağlamaları, yedeklerin ve henüz dağıtılmamış 

karların özsermayeye eklenmesi, alacaklılara alacakları karşılığında hisse senedi verilmesi gibi 

şekillerde sağladıkları fonları  yeni projelere yatırarak gerçekleştirdikleri büyüme türüne içsel 

büyüme denir (Çelik, 1999:11; Kandemir, 2003:97). Özellikle küçük işletmeler, büyük işletmelere 

göre iç büyümeyi tercih etmektedirler. İşletmeler, büyümelerini kendi imkânları ile teknolojiyi 

izleyip geliştirebilirlerse, büyüme sürecinde daha iyi şartlarda rekabet etme imkânına da sahip 

olabilirler (Kandemir, 2003: 97). Şirketlerin yeni üretim alanlarında faaliyet göstermeye başlamaları 

bu kapsamdadır (Akyüz, 2003: 33). 

İçsel büyüme stratejileri, bütünleşme ve çeşitlendirme stratejileri olarak iki grupta 

incelenmektedir. Daha çok tek bir sanayi dalında uzmanlaşmış işletmeler tarafından kullanılmakta 

olan bütünleşme yönteminde işletmeler; işletmenin mal ve hizmetlerine, mevcut pazarlarına, üretim 

süreçlerine yenilerini eklemeden, faaliyetlerinin hızını ve etkililiğini değiştirerek büyüme stratejisi 

gerçekleştirmesidir. Çeşitlendirme yöntemi ise işletmenin ürettiği mal ve hizmet gruplarına yeni 

mal ve hizmet grupları, faaliyette bulunduğu pazarlara yeni pazarlar eklemesi suretiyle büyüme 

stratejisi geliştirmesidir. 

Yavaş ama sürekli bir büyüme sağlayan içsel büyüme stratejilerinde, işletmelerin kendi 

kaynaklarını değerlendirmesi ve fazla yatırım gerektirmemesi bakımından daha kolay 

uygulanabilirliğe sahiptir. Ancak yatırım yapılacak alanın belirlenmesi, sonra sermaye sağlanarak 

yatırım yapılmasını ve sonra mal ve hizmet üretilerek satılmasını ve pazarda müşterilerce 

beğenilmemesi firmanın yapmış olduğu bütün çalışmaların ve giderlerin boşa gitmesine neden 

olarak işletmenin pazarda tutunmasını zora sokabilmektedir. 

b-Dışsal Büyüme 

Şirketler genel olarak kuruluşlarında ve ilk yıllarında içsel büyüme yöntemi ile kurulmakla 

beraber belli bir ölçekten sonra içsel büyüme bir büyüme alternatifi olmaktan çıkmakta ve firma 

açısından pahalı bir yöntem olmaya başlamaktadır. Bu noktada dışsal büyüme, günümüzde gittikçe 

yaygınlaşan stratejik bir büyüme şekli haline gelmiştir. 

Bir şirketin, diğer şirket veya şirketlerin tamamını veya bir bölümünü ele geçirerek veya 

yönetimlerini denetim altına alarak büyümesine dışsal büyüme denir. Bu anlamda işletmeler, kendi 

iç dinamikleri ile büyümeyi gerçekleştirmemektedirler(Akyüz, 2003: 34; Kandemir, 2003: 98). 

Basit şekilde ifade edecek olursak; dışsal büyüme, bir firmanın başka firmalarla birleşerek sağladı 

büyümedir(Türkkan,2001:522). İşletmeleri dışsal büyümeye iten en temel sebepler finansman 

kolaylığı, sermaye piyasasının birleşmeyi olumlu karşılaması ve sağlayacağı vergi 

avantajlarıdır(Ceylan,2003: 320). 

1990’lı yıllarda küresel pazarlarda rekabet avantajı oluşturacak ve bu avantajı koruyacak 

küresel stratejilerin önem kazandığı yıllar olmuştur. Dolayısıyla küresel stratejiler rekabetin artık 

tek bir ülke sınırları ile sınırlandırılamayacağını kabul eden stratejileridir ve bu stratejiler daha çok 

işletme dışı faktör ve gelişmelere odaklanır. Bu gelişmelere paralel günümüz işletmelerinin stratejik 

yönetimlerinde, işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmek, pazar payları arttırabilmek ve yeniliklere 

uyum sağlayabilmek amacıyla işletme dışı büyüme stratejileri geliştirmelerinin daha çok önem 

kazandığı görülebilir(Kandemir,2003: 98). 
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Dışsal Büyümenin İçsel büyümeye göre bazı üstün yönleri vardır. Bunlar şu şekilde 

sıralanabilir: (Okka, 1998:42) 

- Dışsal büyümenin içsel büyümeye göre çok daha kısa sürede gerçekleşmesi ile satın 

alınma işleminin veya birleşme sürecinin sonunda dışsal büyüme gerçekleşmiş olur. Halbuki 

içsel büyümenin gerçekleştirilmesi çok uzun zaman alabilir. Günümüzde şirketler için 

zamanın etkin kullanımı her geçen gün değişen dinamik pazarlarda rekabet edebilme 

açısından bir gerekliliktir. 

- İçsel büyümeye göre daha az riskli olması. İçsel büyümede firma kendi içinden 

aktardığı kaynaklarla yine aynı faaliyet alanında büyümeyi düşünmektedir. Ancak dışsal 

büyümede firmanın, başka sektörlerden veya faaliyet alanlarından şirketlerle birleşebilmesi, 

çeşitlendirme yani riskin farklı alanlara yayılması suretiyle risk minimizasyonu 

sağlamaktadır. 

- Dışsal büyüme sayesinde birleşen firmaların birbirlerinin tecrübe ve deneyimlerinden 

yararlanması sinerjik bir etki meydana getirir. 

- Dışsal büyüme sayesinde daha büyük pazar olanaklarının elde edilebilmesi. Bu 

sayede erişilememiş pazarlara ulaşılabilir ve birleşen firmanın hem işlem hacminde hem de 

marka bilinilirliğinde büyük oranda büyüme yaşanabilir. 

- Birleşmenin veya satın almanın nakitle değil de bünyesinde birleşilen şirketin hisse 

senetlerinin verilmesi yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda, firmadan nakit çıkmaz ve 

firmada kalan nakit sayesinde sermaye gereksinimi karşılanmış ve dolayısıyla finansman 

kolaylığı sağlanmış olur. 

- Pazarda birbirine rakip olan şirketin birleşmesi sonucu rekabetin yarattığı ek maliyet 

yükünden kurtulunmuş ve pazarda daha etkin bir konuma gelinmiş olunur. Bu durum 

firmalar açısından bir avantaj gibi görünse de ekonomideki rekabetçi ortamın kısıtlanması 

açısından zararlı bir durumu ortaya çıkarabilir. 

İşletmelerce uygulanan stratejiler, dengeli oldukları sürece işletmenin varlığını 

sürdürebilmesine ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmesine yardımcı olurlar. Dengeli bir büyüme için, 

işletmenin karları ve varlıkları arasında dengeli bir ilişki olması gerekmektedir. Büyüme 

stratejilerinin uygulanması işletmelere bazı yararlar sağlarken, bazı yönleriyle de sakıncalı durumlar 

ortaya çıkarmaktadır (Özkan,2010:27-28). 

Büyüme stratejilerinin yararları söyle sıralanabilir: 

- İşletmenin satışları, karlılığı ve piyasa payında artış, 

- Üretim açısından sermaye mallarının artan kapasitelerde kullanımı, kitlesel üretim ve 

uzmanlaşmanın sağlanması, 

- Pazarlama açısından büyük hacim, düşük fiyatlar, kolaylaştırılmış satış ve aracıların 

fonksiyonlarını üstlenerek müşterilere daha etkin biçimde ulaşabilme, 

- Büyük miktarda satın almanın sağlayacağı tasarruflar, ilk kaynaktan direkt satın alma 

ve hammadde arzı üzerinde kontrol sağlanması, 

- Finansman açısından fonların daha etkin kullanımı ve kredi maliyetinin düşürülmesi, 

- Ölçek ekonomilerine sahip işletmelerin geniş pazar payı elde etmesi, 

- Tüketim malları grubunda markanın tanıması ile yeni ürünler ve ürün hattına yapılan 

ilaveler sonucunda tüketicilerin gözündeki riskin azaltılması, 

- Küresel ölçekte yeni yatırımların yapılabilmesi ve ortakların kurulabilmesi, 

- Çalışanların sorumluluklarının ve ücretlerinin artması, 

- Yöneticiler için mücadele hırsı, bulundukları iş alanında dünyayı daha çok etkileme, 

kalıcı bir mal veya hizmet üretme şansının ortaya çıkması olarak sıralanabilir.  
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Büyüme stratejilerinin sakıncaları şunlardır: 

- İşgören tatmininin azalma eğilimine girmesi, işgören devir hızının artması ve 

işletmenin performansında düşüş, 

- İşletmede bürokrasinin artması sonucunda yeni ürün ve hizmetlerin başarılı ve hızlı 

şekilde geliştirilememesi, 

- Yöneticilerin kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle büyümenin sınırlanması, 

- Personel sayısı arttıkça personel arasındaki ilişkilerin zayıflaması, 

- İmalat ve idarenin yükünün artması, 

- Aşırı kapitalizasyon, 

- Karar verme sürecinin yavaşlaması, 

- Maliyetlerin artması, 

- Kamu önünde dikkatleri üzerine çeken bir şirket halini alarak eleştirilere konu olunması 

şeklinde sıralamak mümkündür. 

2.2. Birleşme 

Küreselleşen dünyada şirketler, bir taraftan rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürürlerken, 

diğer taraftan da büyümeye, gelişmeye çalışırlar. Dış kaynaklı büyüme yollarından biri olan 

birleşme kavramı literatürde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlardan bazıları: 

Türk Ticaret Kanunu’nun 136. Maddesinin 3. fıkrasında “Birleşme, devrolunan şirketin 

malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin 

ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir.” şekilde tanımlanmıştır. 

Şirket birleşmeleri; iki ya da ikiden çok sermaye şirketinin tasfiye olmaksızın bir ortaklık 

haline gelmesi ve birleşen şirket veya şirketlerin pay sahiplerine, bu ortaklığın paylarının 

verilmesidir (Yasaman,1997:5). 

Birleşme iki veya daha fazla işletmenin daha etkin bir ekonomik teşebbüs oluşturma amacıyla 

bir örgütlenme (organizasyon) altında toplanmasıdır (Akgüç, 1998: 891). 

Akyüz (2003) ise, birleşmeyi teknik-hukuki anlamda, “birleşme, bir veya birden çok ticaret 

ortaklığının, mal varlığının, tasfiye olunmaksızın, içlerinden birine veya yeni kurulan bir ortaklığa, 

kendiliğinden ve külli halefiyet yoluyla geçmesi; bu suretle mal varlıklarının birleşmesi ve intikal 

eden mal varlığının karşılığı olarak, infisah eden ortaklarının, hesaplanan bir değiş tokuş ölçüsüne 

göre, bünyesinde birleşilen ortaklıkta, kendiliğinden ortaklık payı kazanması” seklinde 

tanımlamıştır. 

Şirket birleşmesi, birden çok şirketin güçlerini ve varlıklarını yeni bir şirket kurarak biraraya 

getirmeleri ve hedef şirketin tasfiye edilerek tüm aktif ve pasifinin yeni şirketin bilançosuna dahil 

edilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Şirket birleşmeleri kamuoyunda “Şirket Evlilikleri” olarak 

da adlandırılır(Arslan,2004:23). 

Erdem (2003) ticaret ortaklıkların birleşmesini her iki türü de ayrı ayrı ele alarak, “en az bir 

ortaklığın, ortaklarının başka bir ortaklığa alınması karşılığında mal varlığı veya işletmesini aktif ve 

pasifleriyle bir bütün olarak bu ortaklığa devrederek tasfiyesiz dağılmaları (yeni ortaklık 

kurulmasıyla birleşme)sonucunda iki veya daha çok ortaklığın tek bir ortaklık durumuna gelmesi” 

şekilde tanımlamıştır. 

Sözlük anlamı ile birleşme, iki firma ya da şirketin, hukuki varlıklarını sona erdirerek, yeni 

yasal unvan altında bir araya gelmeleri sonucu, her türlü varlık ve yükümlülüklerin yeni oluşturulan 

firmaya devredilmesi ya da bu iki firmadan birinin diğerine katılmasıdır(TDK). O halde dar 

anlamda işletme birleşmeleri, iki veya daha fazla ayrı işletmenin tek bir bütün durumuna gelmesi 

olarak tanımlanabilir. Geniş anlamda şirket birleşmeleri ise; iki veya daha fazla işletmenin, büyüme 
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amacıyla faaliyetlerinin ekonomik ve hukuksal açıdan tek bir birlik haline getirilmesi veya 

işbirliğine gitmeleri olarak tanımlanabilir(Akay1997:12).  

2.2.1.Birleşme Türleri 

Birleşmeler, birleşen şirketlerin ekonomik faaliyet alanlarına ve birleşme amaçlarına göre 

temelde dört çeşit olarak değerlendirilebilir.   

a-Yatay Birleşme 

Faaliyette bulundukları sektörde aynı mal ya da hizmeti üreten iki işletmenin birleşmesi yatay 

birleşmedir. İşletmeleri bu tür bir işleme yönelten etmenler şunlardır: (Kandemir,2003 ve Arslan, 

2006: 32-36)  

 Coğrafi alanda genişleyerek pazar payını artırmak, 

- Rekabeti azaltmak, 

- Piyasada tekel yaratmak ya da bütünleşme derecesini yükseltmek, 

- Ölçek ekonomilerinden yararlanmak, 

- Üretimde kullanılan araçlarda uzmanlaşarak üretimde maliyet avantajı sağlamak, 

- Pazarlama fonksiyonlarının; satış, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinin tek bir elden 

yapılarak maliyet avantajı ve etkinlik sağlanması, 

- Karşılıklı teknoloji transferi ile kaynak kullanımında verimlilik ve etkinlik 

sağlanması 

 

Yukarıda sıralandığı üzere yatay birleşmeler firmalara, üretim ve dağıtım alanlarında ölçek 

ekonomisinden yararlanarak üretim maliyetlerini azaltmasını ve sektördeki pazar payının 

yükseltilmesini sağlar. Bu sayede girilemeyen pazarlara hızlı ve etkin bir biçimde girilmiş olur. 

Yatay birleşmede, firmanın sağlamış olduğu rekabet gücünü kullanarak tekelci bir güç oluşturması 

durumunda anti-tröst yasalarının yaptırımı ile karşılaşabilir. 

20. yüzyılın başlangıcındaki ABD’de ilk birleşme faaliyetleri bu amaca yönelik olarak 

gerçekleşmiştir. Yatay birleşmelere örnek olarak Çek ilaç firması Zentiva’nın Eczacıbaşı İlaç’ın 

%75 hissesini alması, Arçelik-Grundig birleşmeleri ve Osmanlı Bankası ve Garanti Bankası 

birleşmeleri yatay birleşme örneklerindendir. 

b- Dikey Birleşme 

Dikey birleşme; firmanın tedarik ve dağıtım kanalları üzerinde daha etkin güç kazanmak için 

bir firmanın kendisine mal satan ya da müşterisi olan üretim zincirinin farklı halkalarındaki 

firmalarla birleşmesi olarak tanımlanabilir. Dikey birleşmelere gidilmesindeki başlıca amaç; üretim 

aşamalarında meydana gelebilecek aksamaların giderilmesi, stok masraflarının düşürülmesi, 

pazarda satış gücünün artırılması, araştırma geliştirme, reklam ve iletişim gibi alanlarda masrafların 

azaltılması olarak sıralanabilir. Bu birleşme türünde birleşen işletmeler birbirinin tedarikçisi veya 

müşterisi konumundadır. 1920’lerdeki birleşmelerin çoğu dikey birleşme olarak gerçekleşmiştir 

(Yılgör, 2002:120).  

Dikey birleşme; ileriye doğru ve geriye doğru olabilir. Geriye doğru birleşmeler arz 

kaynağına doğru; örneğin hammadde tedarikçileri ile yapılan birleşmeleri ifade eder. Geriye doğru 

birleşmeler; firmalara gerekli olan hammaddeyi istenen zamanda, istenen kalitede ve istenen 

miktarda temin edebilme olanağı sağlar. İleriye doğru dikey birleşmeler ise, nihai müşteriye doğru; 

örneğin dağıtım kanalları ile yapılan birleşmeleri ifade eder (Kandemir, 2003: 112–113). İleriye 

doğru birleşmeler; firmalara pazarlama fonksiyonunda sinerji etkisi oluşturarak ürettikleri mal ve 

hizmetlerin pazarlanmasında avantajlar sağlar. 
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c- Türdeş Birleşme 

Aynı temel endüstride faaliyet gösteren, birbiri ile ilişkili mal ve hizmet üretiminde bulunan 

fakat birbirleri ile alıcı satıcı ilişkisi bulunmayan şirketlerin birleşmesine türdeş birleşme denir. 

Türdeş birleşmelerde, birbirleriyle ilişkili olan fakat aralarında müşteri veya tedarikçi ilişkisi 

olmayan ve dikey bir bütünleşme oluşturmayan firmaların birleşmesi söz konusudur. 

(Akgüç,1998:890). Sektörel büyümenin bir örneği olan Pepsico-Pizza Hut birleşmesinde olduğu 

gibi türdeş birleşmelerde amaç ürün çeşidini arttırarak riskleri azaltmak, mevcut dağıtım kanallarını 

ve marka gücünü daha verimli olarak kullanmaktır (Sayılgan, 2006: 418). 

d- Aykırı Birleşme 

Aykırı birleşmeler, birbirinden bağımsız ve ilişkisiz alanlarda faaliyet gösteren, aralarında mal 

ve hizmet üretimi veya pazarlaması açısından benzerlik olmayan şirketlerin birleşmesi aykırı 

birleşmedir. Aykırı birleşmelerde, yatırımların birbirleriyle ilişkisi olmayan konularda yapılmasıyla 

riskin azaltılması ve büyüme hedeflenmektedir. Aykırı birleşmeler riski dağıtmak için yapılan bir 

çeşitlendirme olarak ifade edilebilir (Ceylan,2003:318). 1950-60’larda ABD’de gerçekleşen 

birleşmelerin çoğu bu türden birleşmelerdir.  

2.2.2.Şirketlerin Birleşme Nedenleri 

Küreselleşme ile ortaya çıkan küresel işletmeler yenilikleri ve radikal yönetim tekniklerini de 

beraberinde getirmişlerdir. Bu süreç ile hantal ve çağdışı yönetim anlayışına sahip firmalar 

değişime zorlanmıştır. Küreselleşme, ulusal piyasaları yıkarken, pazardan pay alma yarışını da 

arttırmıştır (Özkan,2010:10). 

Küreselleşme ile birlikte küresel piyasalarda rekabetin yoğunlaşması, rekabete dayanamayan 

firmaların birleşmeler veya şirket satın alımlarıyla piyasadan çekilmek zorunda kalmalarına neden 

olmaktadır. Küresel ekonomide büyük bir güce sahip olan ve yabancı yatırımlardan üretime kadar 

birçok alanda hakim duruma gelen çokuluslu şirketler, birleşme ve satın alma faaliyetleri yoluyla bu 

güçlerini ve başat pozisyonlarını pekiştirmektedirler (Aktan ve Vural,2008:12). 

Birleşmenin temel amacı, bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüren işletmelerin birleşmeleri 

durumunda, varlığını koruyacak işletmenin veya yeni oluşacak işletmenin, birleşmeye katılan 

işletmelerin tek başlarına sahip oldukları pazar değerleri toplamından daha yüksek bir değere sahip 

olmasıdır; yani sinerji etkisi yaratmaktır (Akgüç,1998: 892). 

Şirketleri büyümeye iten temel sebep ekonomiktir.  Ayrıca şirket sahip veya sahipleriyle ya da 

tepe yöneticilerle ilgili psikolojik faktörler de şirketlerin büyümesinde etkili olabilir (Akgüç,1998: 

889). 

21. yüzyılla birlikte işletmeler arası ve uluslararası rekabet, artan bir ivmeyle önem 

kazanmaya başlamıştır. Küreselleşme olgusunun varlığı, teknolojinin gelişmesi, buna bağlı olarak 

yeni faaliyet sahalarının ortaya çıkması, işletmelerinde kendilerini revize etmeleri ihtiyacını 

doğurmuştur. Günümüzün artan uluslararası rekabet koşullarında, işletmelerin piyasa değerinin 

maksimize etme hedeflerine ulaşmaları çok daha önemli hale gelmiştir. Bunun için işletmeler; 

tedarik, üretim, finansman, pazarlama ve yönetim fonksiyonlarında sinerji etkisinden yararlanarak 

büyümeye ihtiyaç duymaktadırlar (Çelik, 1999: 7). 

Son yıllarda küreselleşme olgusu ile birlikte artan rekabet, firmaların yaşam mücadelelerini 

gün geçtikçe zorlaştırmaktadır. Bu rekabet ortamında firmalar için ayakta kalabilmek, bir takım 

stratejik kararların doğru zamanda ve doğru biçimde uygulanabilmesine bağlı hale gelmiştir. Bu 

noktada da stratejik yönetim becerisi ön plana çıkmaktadır. Böylesine rekabetçi ve zorlayıcı bir 

ortamın doğal sonucu olarak firmalar zaman içinde çeşitli stratejik işbirlikleri kurmak zorunluluğu 

hissetmektedirler. Bu doğrultuda işletmeler varlıklarını koruyabilmek için maliyetleri, sermayeyi, 
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teknolojiyi, iletişim ve pazarlara ulaşım imkânlarını ve belki de en önemlisi işletme risklerini 

paylaşarak büyümeyi tercih etme durumunda kalmaktadırlar (Titiz, Demir ve Onat,2007:18). 

İşletmeleri birleşmelere iten temel neden büyüme olmakla birlikte literatürde şirketleri 

birleşmeye yönelten iktisadi, finansal ve yönetimsel olmak üzere pek çok nedenlerle de 

birleşmelerin gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Bu nedenlerin sayısı ve önem dereceleri de 

birleşmelerin gerçekleştirildiği ülkelerin sosyoekonomik şartlarına işletmelerin özelliklerine ve 

zamanın şartlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Literatürde en fazla üzerinde durulan birleşme 

nedenlerini; sinerjiden yararlanmak, yönetim becerilerinin yükseltmek ve etkinliği sağlamak, ölçek 

ekonomisinden yararlanmak, faaliyetleri çeşitlendirmek, vergi avantajlarından yararlanmak, dünya 

çapında değişimleri yakalamak, yatay ve dikey bütünleşmeyi sağlamak olarak sıralanabilir 

(Kandemir, 2003:135–136). 

Ülkeler arasında mal, hizmet, uluslararası sermaye akımları ve teknolojik gelişimin hızlı bir 

şekilde artmasını, serbestleşmesini ve ekonomik gelişmeyi belirten küreselleşme, şirketlerin 

uyguladığı stratejilerde değişikliklere neden olmuştur. Varlıklarını korumak, riski en düşük düzeye 

indirmek, büyüme hızını yükseltmek ve büyümenin gerektirdiği finansman gereksinimini 

karşılayabilmek için kar sağlamak isteyen şirketler değişik stratejiler belirlemiş, hedeflerine 

ulaşmalarını sağlayacak en uygun stratejiyi seçerek küreselleşmeden etkilenmişlerdir 

(Özkan,2010:4). 

Küreselleşme sürecinin hızlanmasıyla işletmenin faaliyet alanları, rekabet şekilleri, örgütsel 

yapıları ve yönetim anlayışları da değişmiştir. Artık sadece yerel ülke içerisinde veya çok sınırlı bir 

uluslararası çevrede gösterilen faaliyetlerin etkisiyle mücadele etmek yerine, küresel bir pazarda ve 

küresel rakiplerle mücadele zorunluluğu doğmaktadır (Tağraf,2002:33-34). 

Ekonomik ve mali küreselleşme, şirket birleşmelerini hızlandırıcı etki yapmıştır. Küreselleşen 

ekonomilerde şirketler artan rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve varlıklarını devam 

ettirebilmek için birleşme yoluna gitmektedirler. Böylece şirketler birbirlerinin teknolojik ve 

yönetim deneyimleri ile sermaye kaynaklarından yararlanarak rekabetçi güçlerini arttırmakta ve 

dünya piyasalarından daha büyük pay alabilmektedirler (Oksay,2009:49). 

Bununla birlikte şirketleri birleşmeye iten sebepleri genel olarak şöyle sıralayabiliriz 

(Okka,2010b: 583-584): 

- Ekonomik ölçekte faaliyette bulunmak suretiyle, birleşmeden önceki büyümesinden 

daha hızlı büyüyerek giderlerini minimize ve kârlarını maksimize etmek, 

- Hisse senetlerinin pazar değerini maksimize etmek, 

- Belirli aktif varlıkları, ekonomik sistemleri ve teknolojileri daha ucuz bir fiyata devir 

almak, 

- Hammadde kaynaklarını veya toptan ve perakende pazarlarını ele geçirmek, 

- Ar-ge faaliyetlerini daha ekonomik ve etkin biçimde yürütebilmek, 

- Sektörün lider şirketlerinden olmak, 

- Dış rekabete dayanabilmek ve dış ülkelerde faaliyette bulunmak, 

- Kaliteli bir CEO ve eleman grubuna, ar-ge servisine, mal portföyüne, pazarlama 

ağına sahip olmak, 

- Şirketlerin faaliyet sahalarını ve ürünlerini çeşitlendirmek suretiyle riskini minimize 

etmek, 

- Daha fazla vergi vermek ve sosyal harcama yapmak suretiyle toplum üzerinde 

olumlu bir imaj bırakmak, 

- Tepe yöneticilerinin başarılı olma isteği, dinamizmi ve şirket hedeflerini büyütme 

arzuları ve benzerleridir. 
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İşletmelerin birleşmesine sebep olan faktörler ne kadar çok ve karmaşık olursa olsun temel 

amaç, işletmenin net bugünkü değerini artırmaktır. Ayrıca şirketlerin büyüme isteği, sinerji yoluyla 

elde edilecek ölçek ekonomisi, vergi açısından kazançlar da işletmeleri birleşmeye itmektedir. 

Birleşme nedenleri şu şekilde de sıralanabilir: (Sağlam ve Şengel, 2004: 306) 

- Finansman kolaylığı: Birleşme vasıtasıyla şirketler bazı finansal kaynaklara daha 

kolay ulaşabilmekte ve şirketlerin borçlanma kapasiteleri artmaktadır. (Yörük ve Ban, 2006: 

91) 

- Katma değer oluşturma isteği: Sinerji etkisi veya ölçek ekonomisinden faydalanma 

olarak da ifade edilebilir. Birleşen şirketlerin bütününün değerinin, firmaların ayrı ayrı değer 

toplamlarından daha büyük olması durumudur.  

- Üretim metodunun bütünleşmesi: Büyük çaplı sanayi işletmeleri üretim süreçleri 

üzerinde kontrol ve koordinasyon sağlamak için genellikle hammadde kaynaklarına veya 

tüketiciye doğru genişlemek isterler. Bu nedenle de ya üretim safhasındaki bir satıcıyla ya 

da pazarlama safhasındaki bir müşteriyle birleşirler.  

- Firmanın kötü yönetilmesi: Firmanın üst yönetiminin yetersiz olması ve alt 

kademelerde bunu telafi edebilecek eleman yetişmemiş olması, yönetim kadrosu kuvvetli 

olan bir firmayla birleşme sebebi olabilmektedir. 

- Vergi yasalarının sağladığı üstünlükler: Karlı bir işletmenin zarar etmiş olan bir 

işletmeyi almasıyla, birleşen şirketlerin kar-zarar mahsupları yapılmaktadır. Yapılan 

mahsupla vergi matrahı düşmekte ve karlı işletmenin ödeyeceği vergi miktarı azalmaktadır. 

- Psikolojik etmenler: İşletme sahibinin yönetim veya finans alanında kendini 

gösterme arzusu, daha büyük bir organizasyonu yönetme hırsı, modernliğini kaybetme 

korkusu birleşme kararlarında etkili olabilmektedir. (Akgüç, 1998:896) 

İşletmelerin birleşme nedeni olarak sıralanan bu cevaplardan da anlaşılacağı gibi, birleşme 

nedenleri çok çeşitli olabilir. Ancak, birleşmeyi  cazip kılan en önemli faktör kârdır. Henüz yeni ve 

keşfedilmemiş pazarlardaki kârlılık pek çok işletme için çok büyük cazibe taşımaktadır. Ayrıca 

kârın bir diğer özelliği de, ev sahibi ülkelerin yabancı yatırımcılara sağladığı vergi kolaylıkları ile 

de ilgilidir. İkinci en önemli nedenin istikrar olduğu söylenebilir. Birçok işletme kendi ülkesinde 

sattığı malın daha fazlasını üretebilir. Yabancı pazarlar kapasitenin değerlendirilmesinde önemli bir 

avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle işletmeler, üretim ve satışlarında istikrar sağlayıcı bir yöntem 

olan birleşmeyi hedefleyebilmektedirler (Dündar,2006:8). 

3. SONUÇ 

Küreselleşme, sanayinin iktisadi anlamda gelişmiş ülkelerden üçüncü dünya ülkelerine doğru 

kayması, dünya üretiminin ortaya çıkması, finans piyasasının çeşitli ülkelere yayılması, önemli 

sayıda insanın ülkeler arasında hareketi, aynı malların farklı ülkelerde tüketilmesi olarak 

tanımlanabilmektedir. Çok boyutlu bir kavram olan küreselleşmenin sosyal, siyasal ve kültürel 

boyutları da bulunmaktadır. 

Küreselleşmenin temelinde üç önemli dönem bulunmaktadır. Birincisi, merkantalizm süreci 

ile Batılı ülkelerin denizaşırı keşiflere yönelmesi ile ortaya çıkan zenginleşmelere dayalı 

gelişmelerdir. İkincisi, 1800’lerde başlayan sanayi devrimi olmuştur. İçten patlamalı motorun icadı, 

demir yolları ve buharlı gemilerin yaygınlaşması, telgraf, telefon gibi iletişim alanlarında yaşanan 

gelişmeler ve işgücü hareketliliği üzerinde herhangi bir engel bulunmaması nedeniyle daha iyi iş 

imkânları bulabilmek amacıyla gelişmiş ülkelere giden ucuz işgücü üretimde girdi maliyetlerini 

düşürmüş, bu maliyet avantajı da daha çok sermaye birikimi ve daha fazla yatırım olanaklarına 

ulaşılmasını sağlamıştır. Birinci Dünya Savaşı yaşanan küreselleşme sürecini yavaşlatmış olsa da 

1900’lü yılların ortalarında kurulan uluslararası kuruluşlar, 1971 de “Bretton Woods Sistemi”nin 

çökmesi, 1980’lerde teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ve 1990’ların başlarında Sovyetler 
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Birliği’nin dağılması ile tek kutuplu dünya düzenine geçilmesi ile küreselleşmede üçüncü dönemin 

başlamasını sağlanmıştır. 

Özellikle son 25-30 yılda yaşanan ekonomik, teknolojik ve politik değişimler, toplumdaki 

tüm alanları etkilemiştir. Ortaya çıkan bu yeni durum işletmeler arasındaki rekabeti arttırmıştır. 

Şirketlerin varlıklarını sürdürebilmesi pazarın değişen koşullarını takip edebilmeleri ile mümkün 

olmaktadır. Sınırların ortadan kalkması sonucu oluşan küreselleşme ile birçok işletme daha önceden 

bulundukları pazarlarda yeni ve güçlü rakipleri karşılarında bulmaya başlamışlardır. Bu koşullar 

incelendiğinde; teknolojik gelişim ve bu gelişimin oldukça hızlı yaşanmasının getirdiği yapısal 

yatırım maliyetlerinin yükselmesi, küresel alanda yaşanan serbestleşme çalışmaları, finansal piyasa 

araçlarının çeşitlenmesi ve sayılarının artması gibi pek çok unsura bağlı olarak işletmelerin tek 

başına ayakta durmalarını güçleştirebilmektedir. 

Bu yeni rekabetçi süreçte işletmeler rekabet güçlerini arttırabilmek ve varlıklarını devam 

ettirebilmek için içsel ve dışsal büyümenin yollarını aramaya başlamışlardır. Büyümenin 

yollarından birisi de birleşmeler yoluyla büyümedir. Şirketler, ölçek ekonomilerini sağlayarak 

maliyetlerini azaltma, oluşturacakları sinerji  toplam karlılıklarını artırma, çeşitlendirme faaliyetleri 

ile pazar gücünü arttırma ve yeni pazarlara hızlı girme olanağı yakalama gibi nedenlerden dolayı 

birleşme yöntemine başvurmaktadırlar. 
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Özet 

Girişimciler işsizlik, çaresizlik, özgür çalışma isteği, ekonomik güç kazanmak, girişimcilik kültürü, 

kariyer yapma isteği, sosyal statü gibi bir takım sebeplerle girişimcilik faaliyeti gerçekleştirmekte kimi 

zaman başarılı olup çok iyi noktalara gelmekte kimi zamanda da başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Hem 

ekonomik hem de sosyal amaçlarla hareket eden girişimcinin başarılı olmasında sahip olduğu özelliklerin 

büyük etkisinin olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, girişimcileri başarılı kılan özelliklerin analiz 

edilmesidir. Girişimcilerin başarılı olması hususunda bir girişimcinin taşıması gereken özelliklerin 

belirlenmesi önem arzetmektedir. Çalışmanın kapsamını Aksaray ilindeki girişimciler oluşmaktadır. Veri 

elde etmek amacıyla anket uygulanmış 324 girişimci ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde 

edilen veriler tümevarım analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda dürüstlük, güvenilirlik, 

hedeflerinin olması, azimli ve çalışkan olma, risk alabilme ve cesaretli olma, sabırlı, disiplinli, araştırmacı 

olma, iyi iletişim kurabilme başarılı bir girişimcinin özellikleri olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular 

değerlendirilip, girişimcilere önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Girişimcilik, Başarılı Girişimciler, Girişimcilik Özellikleri, Sosyal Statü. 

JEL CODS: L26, L31. 

A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE 

CHARACTERİSTİCS OF SUCCESSFUL ENTREPRENEURS AND THE 

CHARACTERİSTİCS OF ENTREPRENEURSHIP: THE SAMPLE OF 

AKSARAY 
Abstract 

Entrepreneurs are entrepreneurs who perform entrepreneurship activities for a number of reasons such 

as unemployment, desperation, desire for free work, gain economic power, entrepreneurship culture, desire 

to make a career, social status, and it is sometimes successful and sometimes it fails very well. It can be said 

that the characteristics of the entrepreneur who acted for both economic and social purposes have a great 

effect. The purpose of this study is to analyze successful characteristics of entrepreneurs. It is important to 

determine the characteristics of an entrepreneur's success in terms of the success of the entrepreneurs. The 

scope of the work consists of entrepreneurs in the province of Aksaray. Face-to-face interviews were 

conducted with 324 entrepreneurs surveyed to obtain data. The data obtained from the study were solved by 

induction analysis method. As a result of the study, honesty, reliability, having goals, being determined and 

hardworking, being able to take risks and being courageous, being patient, disciplined, being a researcher 

and having good communication has been determined as a characteristic of a successful entrepreneur. The 

findings were evaluated and suggested to entrepreneurs. 

Key Words: Entrepreneurship, Successful Entrepreneurs, Entrepreneurship Characteristics, Social 

Status. 

JEL CODS: L26, L31. 

 

1. GİRİŞ 

Girişimciliğin önemini anlayan kişi veya kurumlar her geçen gün yeni adımlar atarak 

işletmeler kurmakta, farklı mal ve hizmetler sunmaktadır. Bu faaliyetler sonunda bazıları çok 

başarılı olup uzun yıllar varlığını sürdürürken bazıları da rekabete dayanamayıp girişimcilik 

faaliyetini kısa sürede sonlandırmaktadır. Girişimciliğin en önemli amaçlarından birisi başarılı 

olmaktır ki bunda kişinin taşıdığı özelliklerin büyük etkisinin olduğunu söylemek mümkündür.  
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Başarılı girişimcilik örnekleri her geçen gün artmakta ve bu yeni girişimciler için örnek teşkil 

etmektedir. Başarılı girişimcilerin ne gibi özellikler taşıdığı ve bu özelliklerin girişimcilik 

faaliyetinde bulunacak kişiler tarafından dikkate alınması onların da başarılı bir girişimci olması 

yönünde yardımcı olacaktır. Öyleki bu özellikler sayesinde girişimci başarılı olmakla kalmayıp 

uzun yıllar faaliyetlerini sürdürecek ve yeni girişimcilik faaliyetinde bulunacaktır. 

Başarılı girişimcilerin özellikleri ile ilgili literatür incelendiğinde Büte (2006) çalışmasında 

Trabzon ilindeki girişimcilik profilini araştırmış ve başarılı girişimcilerin özelliklerini belirlemeye 

çalışmıştır. Çalışma sonunda ildeki girişimcilerin girişimci profiline uygun olduğu; kar ve zarar 

riskine katlanmak, hızlı karar alma ve uygulama, cesaretli ve atik olma gibi özelliklerin girişimcide 

bulunması gereken temel özellikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nimalathasan (2008) 

çalışmasında Sri Lanka ve Bangladeş'in Küçük Ölçekli Girişimcilerinin taşıdığı özellikleri 

belirlemeye çalışmış ve çalışma sonucunda fırsatları görme, iş sözleşmesine bağlılık, kararlılık, işin 

kalitesi ve verimliliğine olan talebin olması, risk alma ve vizyonerlik olarak bu özellikleri 

belirlemiştir. Al-Mahrouq (2010) çalışmasında Ürdün’deki KOBİ’lerin başarısını etkileyen 

faktörleri araştırmış ve teknik prosedürler ve teknolojinin, işletme yapısının, finansal yapının, 

pazarlama ve üretkenliğin, insan kaynakları yapısının bu başarıyı etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Chowdhury (2013) çalışmasında Bangladeş'in küçük ve orta ölçekli işletmelerinin girişimcilerinin 

başarısını etkileyen faktörleri incelemiş demografik ve çevresel faktörlere işaret etmiştir. Çalışma 

sonunda altyapı eksikliği, güvenilir politik çevre, pazara ve sermayeye erişim girişimcilerin 

başarısını olumlu yönde etkileyen ana faktörler olarak belirlenmiştir. Ayrıca başarı ile deneyim ve 

eğitim arasında pozitif, yaş ile negatif yönde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bozkurt ve 

Alparslan da (2013) çalışmalarında girişimci özelliklerinin ne olması ve üniversitelerdeki 

girişimcilik eğitiminin nasıl olması gerektiğine yönelik hem girişimcilerin hem de öğrencilerin 

görüşlerini belirlemeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda özgüven, dürüstlük, risk alma, yenilikçi 

düşünme en önemli girişimcilik özellikleri olarak belirlenmiştir. Ayrıca teorikten ziyade uygulama, 

öğrencilerin cesaretlendirilmesi girişimcilik özelliklerinin kazandırılması ve girişimcilerin derslere 

davet edilmesi girişimcilik dersi ile ilgili öğrencilerin önerileri olarak belirlenmiştir. Singh ve 

Rahman (2013) çalışmasında ise başarılı girişimcilerin özelliklerini 85 girişimciden topladıkları 

verilerle belirlemeye çalışmışlar ve bu özellikleri yenilikçilik, geleceği tasarlayan zihniyet, risk 

alma yeteneği, işe uyum ve bağlılık olarak belirlemişlerdir. Boz (2014) ise çalışmasında 

girişimcileri motive eden etkenleri ve girişimcilikte başarılı olabilmek için gerekli girişimci 

özelliklerini araştırmış ve motive eden faktörleri iten ve çeken motivasyon faktörleri olarak 

sınıflandırmış; girişimcilikte başarılı olabilmek için girişimcilerin taşıması gereken özellikleri 

sorumluluk sahibi ve yeniliklere açık olma, fark yaratabilme, yaptığı iş ile ilgili bilgi sahibi olma, iş 

fırsatlarını görüp değerlendirebilme, sosyal ilişkileri güçlü olma, kaynakları bir araya getirip 

kullanabilme, piyasayı iyi bilme, iyi bir yönetici olma, yaratıcı olma ve çok çalışma olarak 

belirlemiştir. 

 

2. BAŞARILI GİRİŞİMCİLERİN ÖZELLİKLERİ 

Girişimcilik yenilik yapmayı, rekabet etmeyi ve ekonomik büyümeyi sağlayan en önemli 

güçlerdendendir. Bu sebeple, piyasayı hareket ettiren yeni şirketlerin kurulması ve geliştirilmesi 

devlet tarafından karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olmuştur (Neira ve diğ, 2013; 116). Bu 

sebeple piyasanın gelişmesi ve insanların artan talepleri karşısında sadece devletin değil özel 

girişimcilerin de yeni fikirler, mallar ve hizmetler üretmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir.  

Girişimcilik, bireylerin iş kurması, varolan bir işi devralması ya da işletmenin stratejik karar 

alma süreçlerine katılımları konusundaki seçimleri ve eylemleri ile başlar (Mortan ve diğ., 2014; 

98) ve girişimcilik, örgütün kurulması, sermaye ile kullanılacak kaynakların sağlanması ve 

imkânların kullanılmasıyla organizasyonun oluşumunu sağlar. Diğer bir ifadeyle girişimcilik, 

örgütün kurulması için atılacak adımlar ile başlar ve kurulan  
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örgütün kurumsal hale gelmesiyle veya gelememesiyle sona erer. Bu noktada girişimci, 

bireysel veya ekip olarak bir takım imkânlar sayesinde, şartları göz önünde bulundurarak, mevcut 

olanaklarla örgütü oluşturan ve bunun devamlılığını sağlayan kişi veya kişiler şeklinde ifade 

edilebilir (Yılmaz, A. S., 2014; 299). Ya da girişimcilik, bireylerin hayal ettiği, düşündüğü, 

gerçekleşmesini arzuladığı şeylerin herhangi bir engele takılmadan azim, kararlılık ve özveri ile 

hayata geçirmesi, uygulamaya koyması faaliyeti olarak da tanımlanabilir (Güner ve Korkmaz, 2011; 

45). En kısa ifadeyle ise girişimcilik, yenilikleri hayata geçirme ve fırsatları görerek bunları en 

uygun şekilde kullanma yeteneğidir (Karadal, 2016:4). 

Girişimcinin rolü işletmenin kurulmasında olduğu gibi, işletmenin başarılı bir şekilde 

ekonomik ve sosyal faaliyetlerini sürdürmesinde de son derece önem taşımaktadır (Küçük, 2011; 

49). Buradan hareketle başarılı bir girişimci, başkalarının göremediği ya da farkedemediği fırsatları 

görüp, gördüğü bu  fırsatları azim ve kararlılıkla değerlendiren, başarmayı amaç edinmiş rekabetçi 

bireyler olarak ifade edilebilir (Unur ve Çolak, 2016;, 45).  

McClelland (1987; 219-220) göre güven, azim, enerji ve gayret gösterme, beceriklilik, 

yaratıcılık, öngörü, girişkenlik, çok yönlülük: ürün ve pazar bilgisi, zekilik, sezgi başarılı 

girişimcilerin taşıması gereken özelliklerin başında gelmektedir. Sözmez (2014; 44) ise bu 

özellikleri risk alma, başarılı olma arzusu, başkalarıyla uyumlu çalışabilme, çalışma arkadaşlarına 

güvenme, eksik yönlerini kabul etme ve onları yönlendirebilme, zor koşullar ve ağır şartlarda 

çalışma, araştırmacı, yenilikçi olma, sabırlı olma, yüksek motivasyona sahip olma ve faaliyette 

bulunulacak alanla ilgili bilgili olma şeklinde ortaya koymuştur. Yüksel ve arkadaşları (2015; 147) 

da bu özellikleri yenilikçi düşünme, tutarlı davranma, iş motivasyonunun yüksek olması, iyi iletişim 

kurma, işini severek yapma, takım çalışmasına önem verme, değişime ve gelişime açık olma, ikna 

yeteneğine sahip olma, zamanı verimli ve etkin şekilde kullanma, vizyon sahibi olma şeklinde ifade 

etmiştir. 

Girişimcilikte en önemli amaç başarılı olmaksa ve bu amaç doğrultusunda adım atılacaksa bu 

özelliklerin girişimcilerde bulunması olumlu sonuçları beraberinde getirecektir. Bu yüzden gerek 

girişimcilerin gerekse girişimciliğe adım atacak olanların bu özellikleri dikkate alarak faaliyette 

bulunması son derece önemlidir. Başarılı bir girişimci bu özelliklerin hepsini taşıyamayabilir. Bu 

yüzden bu özelliklerin biri veya birkaçı onun başarılı olmasında ciddi sonuçlar almasını 

sağlayacaktır. 

 

3. METODOLOJİ 

Araştırmada izlenen süreçte birincil veri kaynakları incelenmiş ve sonrasında literatür 

taraması yapılmıştır. Bu nedenle veri toplama formu geliştirilerek yüz yüze görüşme yapılarak veri 

toplanmıştır. Örneklem, rastgele örneklem yöntemi ile oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında 324 

girişimci ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler kelime ve metinlerden oluşmaktadır. 

Söz konusu metin ve kelimelere Voyant Tools yazılım programı yardımıyla içerik analizi yöntemi 

uygulanmıştır. Bu çalışmada nitel analiz yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği 

kullanılmıştır. 

Araştırmanın amacı, girişimciliğin geliştirilmesi yolunda başarılı girişimcilerin özelliklerinin 

analiz edilmesidir. Bu amaçtan hareketle oluşturulan ve 3 bölümden oluşan ankette ilk bölümü 

demografik sorular oluşturmaktadır. İkinci bölümde ise iyi bir girişimcinin özelliklerini belirlemeye 

yönelik açık uçlu sorular sorulmuştur. Demografik özellikler SPSS 21.0 programı ile, açık uçlu 

sorular ise Voyant Tools yazılımı ile analiz edilmiştir.  

4. BULGULAR 

Araştırma kapsamında ilk olarak demografik bulgulara yer verilmektedir ve Tablo 1’deki 

gibidir.  

Tablo 1: Girişimcilerin Demografik Özellikleri 
Yaş F 

(Sıklık) 

% 

Yüzde 

Eğitim Düzeyi F 

(Sıklık) 

% Yüzde 
18-25 18 5,6 İlköğretim 94 29,0 
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26-30 38 11,7 Lise&Dengi 107 33,0 
31-35 45 13,9 Önlisans  15 4,6 

36-40 41 12,7 Lisans 98 30,2 

41-45 49 15,1 Yüksek Lisans 9 2,8 
46-üstü 133 41,0 Doktora  1 0,3 

Toplam 324 100,

0 

Toplam  324 100,0 
İşletmedeki Statüsü    F 

(Sıklık) 

% 

Yüzde 

Medeni Hal

  
F 

(Sıklık) 

% Yüzde 
Girişimci   236 72,8 Bekâr 46 14,2 

Girişimci-

.Profesyonel Yönetici  
80 24,7 Boşanmış 2 0,6 

Diğer 8 2,5 Evli 276 85,2 

Toplam  324 100,

0 

Toplam  324 100,0 
Baba Mesleği F 

(Sıklık) 

% 

Yüzde 

Eşinizin 

Mesleği   

F 

(Sıklık) 

% Yüzde 
Girişimci/Esnaf 85 26,2 Girişimci/Esnaf

  

6 1,9 

İşçi/Memur/Emekli

  

50 15,4 İşçi/Memur/Eme

kli  

7 2,2 
Çiftçi 70 21,6 Ev Hanımı

  

298 92,0 

Diğer  119 36,7 Diğer  13 4,0 

Toplam  324 100,

0 

Toplam  324 100,0 

Sektör 
F 

(Sıklık) 

% 

Yüzde 

Girişimcilik 

Süresince Destek 

Verenler 

F 

(Sıklık) 
% Yüzde 

Metal-Makine 20 6,2 Ailem 250 77,2 

Otomotiv Yan Sanayi 18 5,6 Devlet  10 3,1 
Tekstil 24 7,4 Kendim  21 6,5 

Madencilik 5 1,5 Hepsi 17 5,2 
Gıda 108 33,3 Diğer  26 8,0 

İnşaat-Yapı  36 11,1    

Diğer 113 34,9    

Toplam  324 100,

0 

Toplam 324 100,0 

Aksarayda Örnek 

Aldığınız Rol Modeli 

F 

(Sıklık) 

% 

Yüzde 

Kaçıncı Kuşak 

Girişimci 

F 

(Sıklık) 

% Yüzde  

Ailem 43 13,3 1 174 53,7 

Tanınmış İsimler 122 37,7 2 102 31,5 
Rol Modeli Yok 159 49,1 3 42 13,0 

   4 6 1,9 

Toplam 324 100,

0 

Toplam 324 100,0 

 

Katılımcılarla ilgili Tablo 1’deki demografik bulgular değerlendirildiğinde katılımcıların 

büyük bir kısmı % 41,0’i 46 ve üstü yaş grubunda yer almaktadır. Katılımcıların yine büyük bir 

kısmı % 33,0’ü Lise&Dengi ve % 30,2’si Lisans eğitimi almıştır. Bunun yanında % 29,0’u 

ilköğretim eğitimi alanlarda çoğunluktadır. İşletmedeki statülerine bakıldığında % 72,8’ini 

girişimciler oluşturmaktadır. Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde % 85,2’si evlidir. 

Katılımcıların baba mesleğine bakıldığında çoğunluğun % 26,2’si girişimci/esnaf ve %36,7’si diğer 

grubunda yer almaktadır. Eşlerinin mesleği incelendiğinde % 92,0’sinin ev hanımı olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların bulundukları sektör incelendiğinde % 33,3’ünü gıda ve % 34,9’unu 

diğer grubu oluşturmaktadır. Girişimcilik süresince destek verenler incelendiğinde % 77,2’si 

ailesinden destek aldığını ifade etmiştir. Aksarayda örnek aldıkları rol modeline bakıldığında ise 

katılımcıların çoğunluğunun % 49,1’inin rol modeli yoktur ve % 53,7’si 1. kuşak girişimcidir. 

Şekil 1’ de başarılı girişimcilerin özelliklerini sorgulayan açık uçlu soruya yönelik verilen 

cevaplara ilişkin kelime bulutu gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Başarılı Girişimcilerin Özelliklerini İçeren Kelime Bulutu 

Şekil 1’de başarılı girişimcilerin özelliklerinden en önemli kavram “olmalı” olarak 

görülmektedir. Başarılı girişimciyi niteleyen özellikler olarak “dürüst olmalı, güvenilir olmalı, 

hedefleri olmalı, azimli olmalı, cesaretli olmalı, sabırlı olmalı, disiplinli olmalı, araştırmacı 

olmalı, çalışkan olmalı, iletişimi iyi olmalı” araştırma bulguları kapsamında elde edilen kavramlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular arasında başarılı girişimcilerin özellikleri arasında 

bir diğer kavram ise risk dir. Girişimciler risk alabildikleri oranda başarılı olabilecekler şeklinde 

yorumlanabilmektedir. 
 

 
Şekil 2. “Başarılı Bir Girişimcinin Başlıca Özellikleri Nelerdir?” Açık Uçlu Sorusuna 

Verilen Cevaplar Ağ Haritası 
 

Şekil 2’de elde edilen bulgular ışığında başarılı girişimcilerin en önemli özelliklerinin dürüst, 

çalışkan ve hedeflerinin olduğu şeklindedir. Ayrıca başarılı girişimcilerin hesabının ve 

zamanının kıymetini bilmeleri gerektiği sonucunada ulaşılmıştır. Bu bulgulara ek olarak başarılı 

girişimcilerin özelliklerinden azimli olma ve risk alma olduğu şeklindedir. 
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Tablo 2. Başarılı Girişimcilerin Özellikleri Faktör Özellik ve Kullandıkları Kelime 

Sıklık Yüzdeleri 
Başarılı Girişimcilerin Özellikleri F (Sıklık) % Yüzde 

İyi  111 22,65 

Olmalı  78 15,91 

Dürüst  53 10,81 

Olmalıdır  47 9,59 

Gerekir   42 8,57 

Girişimci  37 7,55 

İşi   36 7,34 

Risk  35 7,14 

Zaman 26 5,30 

İş  25 5,10 

Toplam  490 100,00 

 

Tablo 2’de girişimcilerin başarılı girişimcilerin özellikleri ile ilgili en çok kullandıkları 

kelimeler gösterilmektedir. Araştırmaya katılan girişimcilerin, araştırma formuna verdikleri 

cevaplarda başarılı girişimcilerin özellikleri hakkında en çok kullandıkları kelimeler arasında % 

22,65 ile “iyi”, % 15,91 ile “olmalı”, % 10,81 ile “dürüst”, %9,59 ile “girişimci”, % 7,14 ile 

“risk” ve % 5,30 ile “zaman” kelimelerinden oluşmaktadır. Bu bulgular göstermektedir ki başarılı 

girişimcilerin özellikleri iyi ve dürüst olmak üzerinde yoğunlaşmaktadır.  

  

5. SONUÇ  
Bu çalışma Aksaray ilindeki girişimcilere yönelik yapılmış olup, başarılı girişimcilerin özelliklerinin 

neler olduğunu belirlemeyi amaç edinmiştir. Araştırma kapsamında demografik bulgular 

değerlendirildiğinde araştırma örnekleminin büyük çoğunluğun evli, 46 ve üstü yaş grubunda ve 

Lise&Dengi eğitim almışlardır. İşletmedeki statülerine bakıldığında çoğunluğu girişimcidir. Katılımcıların 

çoğunluğunun baba mesleği girişimci/esnaf ve eşlerinin mesleği ise ev hanımıdır. Katılımcıların büyük bir 

kısmı gıda sektöründedir. Katılımcıların çoğu ailesinden destek almış ve yine büyük bir kısmının rol modeli 

olmayıp, 1. Kuşak girişimcidir.  

Açık uçlu sorulardan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde katılımcıların başarılı olmalarını 

sağlayan özelliklerin risk alabilme, hedeflerinin olması, azimli, güvenilir, cesaretli, sabırlı, disiplinli, 

araştırmacı, dürüst, çalışkan olması ve iyi iletişim kurması, iletişiminin iyi olması, hesabının ve 

zamanının kıymetini bilmesi şeklinde olduğu belirlenmiştir. Bu sonucun literatürde belirtilen sonuçlarla 
örtüştüğünü söylemek mümkündür. 

Başarılı olmak için bireyin bu özellikleri taşımasının yanısıra kişisel özellikler ve girişimcilik faaliyet 

alanının uyumlu olması, aile-devlet-finansal kuruluşlardan destek alınması, işletme kurulacak yerin iyi tespit 

edilmesi, kurumsallaşmanın sağlanması, kaliteli ürün ve hizmetler ortaya konulması, hem örgüt içi hem de 

örgüt dışı iletişimin iyi olması, yeterli sermayenin ve yeterli araç-gereç elinde bulundurulması, yeterli reklam 

harcamalarının yapılması, iyi pazarlama ağının kurulması, gerektiğinde diğer işletmelerden destek alınması, 

sosyal ağların aktif kullanılması, danışmanlık hizmeti alınması şeklinde önerilerde bulunulabilir. 

Bu çalışma başarılı bir girişimcinin özelliklerini neler olduğunun belirlenmesi ve hangi özelliğin daha 

ön planda olması gerektiğini belirtmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma ile girişimciliğe adım 

atacak olanların hangi özelliklere daha fazla odaklanması gerektiği konusunda literatüre ve bu konuda 

çalışmalar yapacak araştırmacılara ve girişimcilere katkılar sunacağı düşünülmektedir. Bu konu ile ilgili 

yapılacak yeni çalışmalar başarılı bir girişimci olma konusunda farklı bir takım özellikleri ortaya koyması 

bakımından yazına yeni katkılar sağlayacaktır. 
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Abstract 

Today, global and regional interdependence most acutely dictates the need to build constructive 

relations between states. Russia and Turkey are no exception. Common challenges and, to a large extent, 

common tasks of two states on the world arena are caused not only by geography (these are the only two 

countries that are on the European and Asian continents at the same time), but also by the similarity of the 

problems of civilizational and cultural development of the two states, which consist of multiethnic and multi-

religious both states. The reality of global and regional interdependence, which has been more accelerated 

and complicated competitive. This embodies  a serious work to build strategic economic and investment 

relations that achieve economic integration of the two countries and enhance their economic status and 

benefit from the experiences of economic development in order to strengthen the ties of trade and economic 

relationship and common interests between them. There are similar elements that meet together between  

only two countries in the European continent and Asia at the same time. Besides, there are problems of 

development of civilization and cultural common between these two countries. So, they have a lot to develop 

so as to build international economic partnerships to strengthen the status of the two countries in accordance 

with international standards and convention. 

 

Introduction 

The history of economic and commercial relations between Russia and Turkey has a history 

of five centuries. In 1492, Ivan the Third, Emperor of the Great and Ruler of Russia, sent a letter to 

the Ottoman Sultan Bayezid II on maritime trade issues between the two sides and opened the 

permanent embassy of the Russian Empire in Constantinople in 1701. 

The socio-economic models of Russia and Turkey underwent significant transformations 

during the XX – XXI centuries. In the early 1980, Turkey began to build a modern economic 

system and embarked on the path of liberal development. Today, Turkey is a regional political and 

economic leader, one of the most developed countries in the Muslim world, at the same time it is 

closely linked to the European market and is seeking to become a full member of the EU. To a 

greater degree, Turkey achieved such results thanks to market reforms and an export-oriented 

mailto:akeel_msc_74@yahoo.com
mailto:petrov_ss@list.ru
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development model. Positive GDP growth rates, a qualitative change in the sectoral structure of the 

economy, as well as the all-round development and promotion of exports contributed to the growth 

of foreign trade, its structure and geography.  

With the collapse of the USSR, Russia chose the path of radical market reforms aimed at 

changing the economic model from the socialist to the market, or to the capitalist. The abrupt 

change of the model led to an economic catastrophe, the deterioration of many macroeconomic 

indicators of the country since 1990 till 2007. Only in 2008, Russia managed to restore the previous 

volume of GDP, however, in the structure of the economy, despite its growth, the share of 

extractive industry, wholesale and retail trade, real estate operations is high and proportion of high-

tech and knowledge-intensive industries is small. 

Today, global and regional interdependence most acutely dictates the need to build 

constructive relations between states. Russia and Turkey are no exception. Common challenges and, 

to a large extent, common tasks of two states on the world arena are caused not only by geography 

(these are the only two countries that are on the European and Asian continents at the same time), 

but also by the similarity of the problems of civilizational and cultural development of the two 

states, which consist of multiethnic and multi-religious both states. 

The unique geographical location of Russia and Turkey determines the presence of the huge 

transit potential of the two countries, which, under the condition of consistent interaction, promises 

great benefits to both parties. 

 

Modern juncture of events 

After the global financial crisis of 2008–2009, foreign economic relations between Russia and 

Turkey they embarked on the path of gradual recovery only by 2013. However, it was not possible 

to fully achieve the pre-crisis indicators, mainly due to the slowdown of the global economy. 

The outbreak of political crisis affected the dynamics of trade and economic relations of the 

two countries. It began after on November 24, 2015, when the Turkish Air Force shot down a 

Russian Su-24M bomber in Syria. In accordance with the presidential decree of November 28, 

2015, from January 1, 2016, a temporary ban was introduced on the import of certain types of 

Turkish goods (17 items, including fruits, vegetables, flowers), the employment of Turkish citizens, 

the implementation by companies from Turkey individual works and services,  primarily in the 

construction, tourism and hotel business. 

The phenomenal growth of economic interdependence between Russia and Turkey illustrates 

the degree of interpenetration between the powers. However, the relationship still does not reach the 

"strategic partnership". The critical difference between the two countries lies in the divergence of 

geopolitical alliances and interests. This difference between the two states was illustrated in the 

context of the Syrian crisis. However, Turkey’s excessive involvement in Syria is also of concern. 

In the Syrian context, Turkey actively sought regime change in order to overthrow President Bashar 

Assad, who was waging a fierce war against the opponents of his regime. On the other hand, Russia 

supports the Assad regime and the principle of the state sovereignty of Syria. The emergence of the 

self-proclaimed Islamic State of Iraq and the Levant further complicated the situation for both 

Turkey and Russia. The differences in the approaches of Moscow and Ankara to radical Islamist 

groups and separatism have added a new dimension to the already existing tensions with regard to 

bilateral relations. Russia very critically assessed the soft attitude of Turkey to Islamic State of Iraq 

and the Levant. Moscow also made critical remarks about Ankara’s policy on the Kurdish issue 

after the end of the peace process and the resumption of armed conflict. 
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Turkish-Russian relations still face some problems in connection with the military conflicts in 

the Caucasus. For example, in the case of the Nagorno-Karabakh conflict, Turkey and Russia were 

on opposite sides, with Turkey’s support of Azerbaijan and Russia's policy aimed at Armenia. The 

role of Turkey’s mediator in various conflict situations is becoming increasingly important for 

strengthening its status as a key regional force. However, this role is also limited to complex 

regional dynamics. Given the significant impact Russia to Armenia, at least tacit approval from 

Russia is crucial for a genuine breakthrough in the Nagorno-Karabakh conflict, which at the present 

time seems unlikely. In this regard, the Russian strategy will be significantly degrees depend on the 

overall context of US-Russian relations. It is possible to boldly assert that deepening economic 

cooperation between Turkey and Russia have not yet led to an equally strong geopolitical 

partnership aimed at resolving major ongoing conflicts in the region. Moreover, Turkey will 

experience inconvenience in terms of resolving such conflicts in the Caucasus and its long-standing 

conflict with Armenia if it acts on its own and sees Russia on a bilateral basis, rather than acting 

jointly with the EU, as a candidate country and a potential member of the European Union. 

On the whole, however, it is striking that geopolitical rivalry and conflicts, while tensions 

have not seriously disturbed the depth of bilateral ties and the degree of economic interdependence 

that has developed over the past two decades. 

Today, the commodity structure of Russian exports to Turkey is dominated by oil, oil 

products, natural gas, coal, various metals and products from them, which account for more than 

70% of all exports. At the same time, Russia imports textile products from Turkey (about 20%), 

food (about 22%), machinery, equipment (23%) and household appliances. However, after the 

introduction in November 2015 of temporary restrictions on the import of Turkish products, which 

affected mainly agricultural products, according to preliminary estimates, sanctions affected 15% of 

Turkish exports to Russia. It can be stated that the restrictive measures in trade affected the very 

sensitive sectors of Turkish exports, but we should not forget that in terms of value minimal damage 

was inflicted. 

Bilateral economic relations 

There are common factors that can be invested to achieve cross-border economic cooperation 

and international entrepreneurship. There are new shifts in consumer retailing. Russia is a potential 

market for small and large Turkish firms to enter, control large market shares, opportunities for 

companies to be considered and potential opportunities for commodities and technology Consumer.  

Bilateral economic relations have three main aspects: trade, investment and tourism. The 

volume of trade between Turkey and Russia increased from $ 4.5 billion in 2000 to $ 33.4 billion in 

2012. However, the impressive increase in trade relations is one-sided, since Turkey’s trade deficit 

over the past decade has increased. According to 2012 data, Turkey’s trade deficit with Russia 

increased to more than $ 20 billion. 

The second dimension of the growing interdependence between Russia and Turkey is the 

investment channel. Over the past few decades, construction companies in Turkey have 

significantly invested in the Russian market. The total volume of construction projects carried out 

by Turkish firms from 1972 to 2012 increased to more than 39 billion dollars, most of which were 

carried out over the past decade. In this context, it should be noted the growing participation of 

private actors in bilateral relationship. Although foreign direct investment occupies a relatively low 

share in bilateral economic relations, the latest trend indicates that Turkish firms have begun to 

significantly invest in Russian markets. 

Increasing economic and human interaction has also prompted a number of Turkish banks to 

open new branches in Russia. It can be argued that the most important aspect of the 

interdependence between the countries is the institutionalization of bilateral economic relations. The 
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creation of the High Level Cooperation Council in May 2010 became a turning point in relations 

between Russia and Turkey in terms of economic ties, since the Joint Economic Commission 

constituted one of the three pillars of this new institutional structure. Both countries are also 

focusing on the development of industrial cooperation in the energy, metals and automotive 

industries, as well as in the financial and innovation sectors. 

The third aspect of the growing interdependence between Turkey and Russia is tourism. In 

April 2011, visa-free trips for 30 days between Russia and Turkey came into force - a historic 

milestone, enhancing interaction at the level of society, as well as implying mutual trust. Due to the 

high demand from the Russian guests, Turkey extended the visa-free travel period to 60 days in 

May 2012. The scale of tourism, labor mobility and inter-marital relations - in accordance with the 

current figure of about 300 thousand people. - reflect the growing human interaction between 

Russia and Turkey in recent years. These numbers show that relationships go beyond economic 

interdependence and increasingly embody important social and cultural components. The deep 

nature of the relationship implies that they are likely to be more durable. 

This demonstrates the growth of economic interdependence, especially thanks to the support 

of powerful stakeholders both within the state and beyond. For example, in the context of the Syrian 

crisis, the main differences between the governments of Erdogan and Putin, creating significant 

political tensions, did not lead to a fundamental shift in Turkish-Russian relations. The Syrian crisis 

shows that establishing a high level of bilateral relations allows both sides to separate economic 

problems and geopolitical rivalry and to avoid the negative spread of certain differences in areas of 

bilateral cooperation. However, if the differences on Syria deepen further, it would be much more 

difficult to reduce the negative effects in the economic sphere. Turkey also expressed concern about 

the need to preserve the territorial unity of Ukraine and preserve the rights and security of the 

Crimean Tatars. However, Turkey did not so harshly criticize Russia for crises in the Crimea and 

subsequent political unrest in Ukraine. Moreover, the lack of cooperation with the United States and 

the EU regarding sanctions against Russia caused further tension in Ankara’s already tense relations 

with its Western allies. 

Table 1: Turkey’s trade with Russia, 2009-17 (billion of USD) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Turnover 22.7 26.2 29.9 33.332 32 31.2 23.9 16.8 22.2 

Imports 19.5 21.6 23.95 26.6 25.3 3 20.3 15.1 19.5 

Exports  3.2 4.6 6 6.7 7 5.9 3.6 1.7 2.7 

 

Source: Turkish statistical institute (www.tuik.gov.tr) 

 

In response to Western sanctions, President Putin banned the import of fruits and vegetables 

from the EU and all food imports from the United States. Ankara responded to the ban by extending 

the “olive branch” of Russia. 

Another major challenge for Turkey in creating a “strategic partnership” is the asymmetric 

nature of the economic interdependence that has been built between Turkey and Russia over the 

years. Turkey is now more dependent on Russia, given its strong dependence on imported oil and 

gas resources. Probably, 

http://www.tuik.gov.tr/
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Russia's degree of dependence on Turkey has decreased over time as a result of the growth 

and diversification of its own private sector, which was not the case during the early stages of the 

transition to a market economy. Of course, trade between the two countries is a bilateral process, 

and Turkey creates significant foreign exchange reserves from the activities of its construction firms 

and a large number of Russian tourists visiting Turkey. Nevertheless, this structural asymmetry in 

the economic relations of Turkey with Russia can, of course, limit the negotiation possibilities with 

Moscow. 

 

 

 

 

Table 2: Imports of Russian natural gas (billion cubic meters) 

Year  2014 2015 2016 2017 

Amount 27.3 26.6 24.76 29 

 

Source: Turkish Statistical Institute (www.tuik.gov.tr) 

Another new area of cooperation between Turkey and Russia is the field of nuclear energy. 

As part of its new energy security strategy, the Turkish government plans to build three nuclear 

power plants by 2023. At a time when some countries are revising their nuclear energy scenarios, 

the Turkish government has demonstrated the political will to implement its plans in the field of 

atomic energy. In July 2010, the Turkish parliament approved a bill on an intergovernmental 

agreement between Russia and Turkey on the construction of the first nuclear power plant in 

Turkey in Akkuyu, a city in the province of Mersin. Accordingly, the Russian state atomic energy 

company Rosatom will build and operate a nuclear power plant in Akkuyu. The first reactor is 

expected to start generating electricity in 2019. Turkey’s nuclear energy strategy is based on 

improving energy security, reducing carbon emissions and gaining the benefits of technology 

transfer. While Russia presented a commercially attractive deal, some serious problems still remain. 

Turkey is located in an earthquake prone area. In addition to seismic risks, there are also risks of 

leakage of radioactive waste, problems with radioactive waste and storage, environmental risks to 

marine life, safety problems protecting a nuclear power plant from terrorist attacks, the risk of 

accidents and potential proliferation crisis. All this is a serious problem. There is also a serious need 

for an effective oversight mechanism capable of tracking every step of the process. As for relations 

between Turkey and Russia, this new deal will have a double impact. On the one hand, it will 

strengthen Turkish-Russian economic ties and provide more than $ 20 billion in Russian 

investments in Turkey, as well as allow for the transfer of some technologies. On the other hand, 

this will make Turkey even more dependent on Moscow. 

In recent years and in 2016 especially, Turkey has set an important task for itself - to turn 

from a transit country into a regional gas hub. In this regard, the implementation of the "Turkish 

Stream" plays a very important role. In August 2016, Russia and Turkey agreed to split investments 

equally in terms of financing the project in Turkey. The project has already been prepared by the 

Russian side for practical implementation: the infrastructure for gas supplies to the Black Sea 

pipeline is ready on the territory of Russia, pipes for the marine part have been purchased, the 

contracts have been concluded for the construction of the sea trunk. 

http://www.tuik.gov.tr/
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The choice of the Turkish-Greek border as the end point of the pipeline is also successful due 

to the considerations that the EU market begins behind this border: thus, Gazprom can learn a new 

practice of its gas business, namely, exporting gas to the EU borders without its delivery to end 

users . In addition, the Turkish-Greek border is a line of intersection of a variety of international 

projects, including the Turkish Stream, Trans-Anatolian gas pipeline (TANAP) and a number of 

projects that theoretically provide for the delivery of gas from Iraqi, Iranian and Mediterranean 

fields. 

Turkey is trying to position itself as an alternative gas supply route, as there is growing 

concern about Europe’s increasing dependence on Russia. Russia, in turn, is trying to strengthen its 

current position in the European market as a leading supplier of energy through various routes of 

Russian gas supplies. 

The Turkish Stream opens up positive prospects for Turkey: the project can act as a catalyst in 

the process of improving relations with Russia. In the light of Turkey’s interests, this project does 

not turn the country into a gas trading hub - it is beneficial for Turkey because it gives it the 

opportunity to fully satisfy its demand for natural gas by directly importing it from Russia and 

eliminating the risks associated with the possible development of the Russian-Ukrainian energy 

crisis. . In addition, for the Turkish side, the diversification of imports is one of the top-priority 

issues on the agenda. When it comes to supply diversification, the first measure that is being asked 

is the reduction of dependence on Russian gas, which currently provides just over half of aggregate 

demand. From 160 billion cubic meters m, annually exported by Russia to Europe, the share of gas 

supplied to Turkey is 27 billion cubic meters per year, which brings Turkey to second place among 

customers of Gazprom in terms of the volume of imported raw materials (first place belongs to 

Germany). In the near future, Turkey will not be able to reduce its dependence on Russia in the field 

of gas imports, but it can take steps to get rid of the role of the end consumer of Russian gas, 

replacing it with the role of "intermediate consumer", i.e. creating conditions for export Russian gas 

through Turkey. Moreover, the project provides the Turkish side with certain strategic advantages 

in relations with the EU, bringing Turkey closer to Russia at a time when relations between Turkey 

and the West have reached a high level of tension. So from a geopolitical point of view, this project 

benefits Turkey to the same extent as Russia. 

Conclusion  

The Turkish-Russian economic partnership illustrates the limits of the emergence of a truly 

strong “strategic partnership” between states with widely contrasting geopolitical perspectives. This 

suggests that the constant deepening of ties with Russia is very beneficial for Turkey, but should be 

carried out in a wider European framework, emphasizing the continuing relevance of the candidacy 

to the EU. 

Broader implications are that new alliances based on significant economic interdependence, 

contributing to stability and building strong partnerships between states, also contain some 

fundamental flaws. Given the nature of the asymmetric interdependence that underlies such 

alliances, the important lever of a weaker partner is significantly limited in a number of key issues 

or areas of policy. In the Turkish-Russian relations, a paradigm shift has taken place from conflict 

to competition and, finally, to a combination of competition and cooperation. This shift is reflected 

in the complex network of relationships that binds these historical rivals closer and closer. 

Nevertheless, political and geostrategic problems of contention remain, as well as the asymmetry of 

interdependence, especially as a result of Turkey’s vulnerability due to its high energy dependence. 

Thus, despite the overall positive dynamics of cooperation in the last 20 years in the energy 

sector, there are many uncertainties. The focus is on keeping the emerging trends in the domestic 

energy consumption market in Turkey. A particular analysis requires stabilizing trends in the gas 
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market in Turkey. How to build strategic ties with Iran, Iraq and Syria to achieve a large market 

share and to assist in the development and advancement of the economies of these countries in 

support of strategic economic partnerships and strengthening the infrastructure for the future of the 

partnership of the international economic relationship between Russia and Turkey, also the issue of 

transit of  Russian gas through Turkey reflects the difficulties in the relationship Between the 

European Union and Russia, the list today. Therefore, we should not only keep our fingers on the 

pulse, but anticipate events, act proactively - for this is science and strategic planning. 
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ÖZET 

 
Dünya tarihinde paranın akışı ve gösterdiği değişimler, tüm dengeleri değiştirmektedir. Likyalıların takas 

sisteminden çıkıp para sistemini geliştirmesi, ticaret tarihinde büyük bir devrime neden olmuştur. Bu serüven 

içerisinde önceleri altın ve gümüş üzerinden yapılan para ticareti zamanla yerini kağıt paralara bırakmış ve 

21.yüzyılda gelişen teknoloji ile beraber yerini sanal paralara bırakacak mı sorularını akıllara getirmektedir. 

Bu sorunun akıllara gelmesi, günümüz dünyasında basılan karşılıksız paraların dünya ticaretini ciddi manada 

tıkaması ve artık dünyanın yeni bir ticari argümana ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır. Örnek verecek 

olursak; 

2014 verilerine göre dünyanın GSMH yaklaşık 80 trilyon dolar iken piyasalarda dönen para yaklaşık 800 

trilyon dolar. Yani hiçbir karşılığı bulunmayan faiz swapları yaklaşık 700 trilyon dolar. İnanılmaz bir şekilde 

patlamaya hazır hale gelmiş kocaman bir balon. Bu balon patlarsa eğer yıkıcı etkisi “1929 buhranından” 

daha fazla olacaktır. Buda dünya ekonomisi için ciddi bir sıkıntı oluşturacaktır. Daha akılda kalıcı bir şekilde 

söylemek gerekirse, 1944 “Bretton Woods” anlaşmasına kadar “1 ABD $ = 0.888(yaklaşık 1) ONS(saf 

altın)” yani “31.1 gr altın = 35 dolar” iken 17.09.2018 tarihli verilere göre “1 ONS altın = 1.201 ABD $”.   

Aradaki makasın bu denli açılması karşısında ülkeler altın rezervlerini güçlendirmekte ya da diğer ülkelerde 

bulunan altın rezervlerinin iadesini istemektedir. Bir diğer çözüm olarak da sanal para basımları söz 

konusudur. Sanal para insan hayatına sanal ağ üzerinden oynanan bilgisayar oyunları ile girmiş daha 

sonraları ticaret amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Blockchain Yazılım tabanlı olarak geliştirilen sanal 

paralar, coin madenciliği denilen yöntemler ile bulunmakta ya da para karşılığı satın alınmaktadır. 2013 

yılında 100 adet civarına olan sanal para sayısı günümüzde yaklaşık 1000 adete ulaşmış bulunmaktadır. 

Sanal paralara olan ilginin artma sebebi ise 2017 yılı son çeyreğinde 1 bitcoin = 5.000 usd bandında iken 

2017 sonuna doğru 1 bitcon fiyatının 19.000 usd bandına çıkmasından kaynaklanmaktadır. 

Şimdilik gayrı resmi olarak kullanılan bu sistemin ilerleyen yıllarda resmi hale gelip alternatif oluşturacak mı 

hep birlikte göreceğiz.  Krizlerine büyük savaş dışında çözüm bulamayan küresel kapitalizmin de artık ne 

kadar mükemmel bir sistem olduğuna  varın siz karar verin. 

 

Anahtar Sözcükler: Altın, Kâğıt Para, Sanal Para, Blockchain, Bitcoin 

 

THE IMPORTANCE OF THE VIRTUAL MONEY ON THE INDICATORS IN THE 

CHANGING WORLD ECONOMY 

ABSTRACT 

The flow and changes of money in world history change all balances. The development of the monetary 

system by the Lycians from the clearing system led to a great revolution in the history of trade. In the course 

of this adventure, the trade of money made over gold and silver has been replaced by paper money, and the 

question of whether it will be replaced by virtual technology in the 21st century. This problem comes to 
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mind that the unpaid money printed in today's world is seriously blocking world trade and the world now 

needs a new commercial argument. For example; 

According to 2014 data, while the world's GNP is about 80 trillion dollars, the money returned in the markets 

is about 800 trillion dollars. In other words, interest swaps, which have no equivalent, are about 700 trillion 

dollars. It's a huge balloon that's incredibly ready to explode. If this balloon bursts, its destructive effect will 

be greater than the “crisis of 1929 Bu. This will create a serious problem for the world economy. In a more 

memorable way, according to the 1944 ”Bretton Woods = agreement” 1 US $ = 0.888 (approx. 1) ONS (pure 

gold) “ie ına 31.1 g gold = 35 dollars“ “1 ONS gold = 1.201 US $ 1.. 

In the face of such a gap, the countries are strengthening their gold reserves or demanding the return of gold 

reserves in other countries. Another solution is virtual currency printing. Virtual money entered the human 

life through computer games played via virtual network and later it was used for commercial purposes. 

Blockchain Software-based virtual coins are generated by methods called coin mining or purchased for 

money. In 2013, the number of virtual currencies has reached around 1000 units. The reason for the increase 

in interest for virtual money in the last quarter of 2017 1 bitcoin = 5.000 usd band in the end of 2017 towards 

the end of 1 bitcon price is due to 19.000 usd band. 

For the time being, we will see this system, which is used informally, to become an alternative and create an 

alternative in the following years. Decide how perfect global capitalism is now a perfect system that cannot 

find a solution to its crisis except for the great war. 

Keywords: Gold, paper money, virtual money, blockchain 

 

GİRİŞ 

 
Dünya tarihinde paranın akışı ve gösterdiği değişimler, tüm dengeleri değiştirmektedir. 

İnsanoğlu yaşamını sürdürebilmesi adına elinde olmayan argümanları elde edebilmek için birçok 

yöntem denemiştir. Lidyalıların M.Ö. 7.y.y. da takas sisteminden çıkıp para sistemini geliştirmesi, 

ticaret tarihinde büyük bir devrime neden olmuştur. Lidyalıların geliştirmiş olduğu bu yeni emtia 

sisteminde; altın, gümüş, bronz, bakır, demir gibi birçok kıymetli madeni argüman para adı altında 

kullanılmıştır. Zaman içerisinde daha nadir bulunan altın ve gümüş değerli hale gelerek, insanların ve 

devletlerin zenginlik kriterlerinde ilk sıraları almıştır. Kıymetli madenlerin değer sırası, madenin 

ağırlığı, sağlamlığı ve nadir bulunması ile ölçülüdür. Daha sonraları devletler banka sistemini 

geliştirerek bu madeni paraların yerine daha az maliyetli olan kağıt paraları piyasaya sürmüş ve ticarette 

artık kağıt paralar kullanılmaya başlanmıştır. Dikkat edilmesi gereken husus, takas sistemi ile elindeki 

değerli olan bir eşyaya karşılık olarak değerli bir eşya alınan bu yöntem, zaman içerisinde 

değersizleştirilmiş ve üzerinde sadece semboller ve rakamlardan oluşan bir kağıt parçasına 

dönüştürülmüştür. 

Avrupa’da kağıt paralar ilk olarak 1660 yılında İsveçli bir banka olan “Stockholms Banco” 

tarafından piyasaya sürülmüştür. Ancak 13. yüzyılda ünlü Venedik’li kaşif Marco Polo meşhur Çin 

gezilerini anlattığı seyahatnamesinde insanların kağıt para kullandığından bahseder ve bu geleneğin 

10.yüzyıla kadar dayandığı bilgisini verir. Kağıt paralara geçişin sebebi olarak, bahsi geçen kıymetli 

madenlerin doğada az bulunurluğu öne sürülmüş ve bunlara karşılık gelen kağıt paralar ile ticarete 

devam edilmiştir. İnsanoğlu’nun bu davranışının altında yatan sebep, değerli ve nadir görünen bir 

parçanın sadece kendinde kalmasını istemesinden kaynaklanmaktadır. Aslına bakarsanız Çin 
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Hanedanlarının bile asıl niyeti ellerinde bulunan altın ve diğer değerli madenlerin farklı devletlerin eline 

geçmesini önlemektir.  

Kağıt para sistemine geçişte diğer faktörlerden biride Tapınak Şövalyeleri olmuştur. Avrupa’dan 

Kudüs’e hac vazifesini yapmaya giden Hrıristiyan hacılar, hac yolculuğu sırasında çeşitli tehlikeler ile 

karşı karıya gelmekte idi. Örneğin Fransa’dan Kudüs’e doğru yola çıkan bir hacı adayı yolda korsanlar 

tarafından soyguna uğramakta yada öldürülmekte idi. Bundan dolayı Kudüs’ü korumak için bir araya 

gelen Tapınak Şövalyeleri, Avrupa’dan gelen hacıların daha güvenli yolculuk sağlaması adına bir sistem 

geliştirdiler. Bu sistemde yola çıkacak olan hacı adayı, yolculuğuna başlamadan, yolculuk için 

hazırlamış olduğu paraları Tapınak Şövalye’sine teslim ediyor, karşılığında üzerinde semboller bulunan 

( 1 dolar güzel bir örnek teşkil ediyor) senet tarzında bir kağıt parçasını almaktadır. Kudüs’e ulaşan hacı 

adayı oradan bulunan Tapınak Şövalye’sine giderek üzerinde semboller bulunan bu kağıt parçasını 

vermek suretiyle, belli bir komisyon karşılığında parasını teslim almaktadır. Günümüz bankacılık 

sistemini andıran bir sistem. Bu sistem sayesinde Tapınak Şövalyeleri o kadar çok zengin oluyor ki, 

devletlere borç vermeye başlıyorlar. Fransa kralı IV. Philippe de Bel (Beatiful Philippe), Tapınak 

Şövalyeleri’nden aldıkları borçları ödeyemez hale gelince, dönemin Papa’sı V. Clement’i yanına alarak 

Tapınak Şövalyeleri’ne savaş açmıştır. Şeytan’a tapmak, dinden çıkmak gibi suçlamalar ile Tapınak 

Şövalyeler’i suçlu bulunmuştur. 1307 yılında birçok Tapınak Şövalyesi idam edilmiştir. 1307 yılında 

Fransa’da yargılanarak tutuklanan Tapınak Şövalyeler’inin lideri Jacques de Molay 7 yıl hapis yattıktan 

sonra 1314 yılında Fransa’da yakılarak idam edilmiştir. Bu olaylardan sonra Tapınak Şövalyeleri’in 

serveti Kral ve Papa’ya kalmıştır. Hayatta kalan Tapınak Şövalyeleri ise İskoçya’da bulunan Hür ve 

Kabul Edilmiş Masonlar’ın arasına katılmıştır. Günümüzde Tapınak Şövalyesi, Mason Loca 

derecelerinden biridir.  

17. yüzyılda kağıt paraların piyasalara girmesi ile birlikte basılan bu kağıt paraların hangi 

standartlarda basılacağına dair bir durumu ortaya çıkarmıştır. Bu durum “Altın Standart” ının ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur (1870 – 1914 Altın Standart’ ı Klasik Dönemi). Ortaya atılan bu fikir kısa 

sürede hayata geçirilir. Altın Standart’ ı paraya bir değerin biçilme sistemidir. Altın Standart’ ına katılan 

ülkeler kendi para birimlerini belli bir miktar altının değerine göre şekillendirmektedirler.  Örneğin; 

1000 TL = 1 ONS Altın gibi. The Enclopedia of Economics an Liberty’nin altın standartı maddesinde şu 

şekilde tanımlanmıştır; Altın Standartı, katılımcı ülkelerin yerel para birimlerinin değerini belirli bir 

altın miktarına bağlaması sözüdür. Ulusal ve diğer para türleri (banka mevduatları ve banknotlar) bu 

belirli miktar üzerinden altına dönüştürebilir.  

“Aslında bazı ülkelerde altın standardı 1870’den çok öncesinden beri vardı. (Örneğin İngiltere 

1717, Hollanda 1818) Ama birçok ülkenin birden onlara katılması esas 1870’den sonra oldu ve altın 

kulübü belirgin karakterini o zaman kazandı.  1871’de Almanya ve Japonya, 1876’da Fransa ve 

İspanya, 1879’da Avusturya, 1881’de Arjantin, 1893’de Rusya, ve 1898’de Hindistan katıldı. 

ABD’de o zamanki değeri 20 dolar kadar olan bir onsluk altın sikkelerin basılmaya başlandığı 

1832’den bu yana fiilen geçerli bir altın standardı mevcut olmasına karşın 1900 Altın Standardı Yasası 

çıkıncaya kadar kağıt paraya dönüştürme konusunda hukuken geçerli bir yasası olmamıştı. O yüzden 

klasik altın sistemine katılan son ülkelerden biri olmuştur. 

Bu dönemin dünya ekonomisine sağladığı yararlar konusunda hemen tüm ekonomistler görüş 

birliği içindeler.  Ekonomik tarihçi G. M. Gallarotti o dönemi şöyle anlatılıyor; 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

649 

 

Anormal sermaye hareketlerine pek rastlanmazdı, rekabetçi kur manipülasyonları çok nadirdi. 

Uluslar arası ticaret rekor gelişme gösterdi. Ödemeler dengesi problemleri çok az, sermaye 

hareketliliği (insan ve faktör mobilitesi gibi) oldukça fazla idi. Altın standardını benimseyen ülkeler 

arasında daha sonra askıya alan olmuşsa da geri dönmüşlerdir. Döviz kurları ilgili altın puanlarıyla 

orantılı kalmış, kurlar çok istikrarlı olmuştur. Ülkeler arası politika çatışması olmayan, yatırım 

davranışlarının spekülasyonlarla sürekli ve hızla otomatik dengelendiği, intibakların çabuk, likiditenin 

bol, kamu ve özel kişiler nezdinde uluslar arası moneter sisteme güvenin çok yüksek olduğu bir dönem 

olmuştur. Fiyatların stabil ve öngörülebilir olduğu, enflasyonun ve işsizliğin düşük, endüstriyel üretim 

ve gelir artışının tatminkar olduğu bir dönemdir. 

Altın standardı klasik döneminin (1870-1914) ekonomik performansı  ABD ve İngiltere için 

daha sonra gelen yeddiemin idareli (fudiciary) para dönemine göre kıyaslanmayacak derecede parlak 

olmuştur.  O dönem endüstriyel ve meta üretimi olan tüm ülkelerde servet ve prodüktivitenin arttığı, 

enflasyonsuz gelişmenin sürekli olduğu bir altın çağdır. 

Klasik altın standardı döneminin cazibesinin büyük kısmı basit oluşundan kaynaklanmakta 

idi.  Bu dönemde bir merkez bankasının çeşitli işlemler yapma hakkı olmasına karşın hiçbir merkez 

bankasının bulunmasına gerek de olmamaktaydı.  Aslında tüm bu dönem boyunca  ABD’nin bir merkez 

bankası hiç olmamıştır.  Kulübe katılan ülke kendi kağıt parasının ne kadar altına denk olduğunu 

kendisi deklare ediyor ve parasının arkasında durup parasını bu değerden herhangi miktarda ve sürekli 

olarak almaya ve satmaya hazır oluyordu.  Bugün istikrarı sağlamak maksadıyla altını hedef bir fiyat 

civarından alıp satma işlemine serbest piyasa işlemi diyoruz. Bu işlem bir merkez bankası tarafından 

yürütülebilir. Ama bu şart değildir. Ayni işlem bankalar ve yetkili temsilciler üzerinden de yapılabilir. 

Her yetkili satıcının elinin altında makul bir miktarda altın bulunmalı ve bir panik sırasında daha fazla 

altının da temin edilebileceği bilinmelidir. Burada açık bir hükümet müdahalesi olmakla birlikte bu bir 

manipülasyon değil istikrar sağlayıcı bir işlem olarak görülebilir. 

Bu sistemin uluslar arası finansa yararı dövizlerin bir standart altın ağırlığına bağlanmasıyla 

ayni zamanda değerlerinin birbirine göre de bağlanmış olması sayesinde sağlanmaktadır.  Bu tür bir 

çıpa işlemi ayrıca G20 gibi IMF gibi uluslar arası kuruluşların icazetini de gerektirmez.  O yüzden 

klasik altın standardı döneminde dünya bir merkez bankası planlaması ve çok taraflı denetçilerin 

maliyetlerine katlanmadan döviz ve fiyat istikrarının tüm yararlarını yaşamıştı.”1 

1900’lü yıllarda Altın Standart’ ı Yasası’nın çıkması ile birlikte tamamen Altın Standart’ ına 

geçiş yapılmıştır. Bu dönemde ülkelerin kendi paralarını belli bir miktar altına endekslemesi, dünya 

ticaretinde standart sabit bir sisteme dönüşmesini hedeflemiştir. Ancak, Sanayi devrimi ile mal ve 

hizmet arzının artması sonucunda, karşılığı olmayan paraların piyasalara sürülme endişesi ve altın 

standartının dengeleyeci halden spekülatif amaçlı kullanılmaya başlanması sapmalara yol açmıştır.   

1914-1918 yılları arasında yaşanan I. Dünya Savaşı ülkelerin savaş maliyetlerini 

karşılayamayacak hale getirmiştir. Altın Standart’ ına bağlı düzende ülkeler, ellerindeki altının yeterli 

olmaması sebebiyle bu sistemden çıkmaya başlamıştır. Altın rezervine bağlı sistemini devam ettiren 

Amerika Birleşik Devlet’leri haricinde bulunan tüm ülkeler bu sistemden ayrılmıştır. Bunun sonucunda 

ülkelerin altın rezervleri yavaş yavaş A.B.D ye kaymaya başlamış ve sadece doların altına bağlı kaldığı 

düşünülürse günümüzün temelleri atılmaya başlanmıştır. 
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“Bu dönemde yaşanan gelişmeler ile daha önce başarısız olmasına rağmen tekrar altına dönme 

çabaları görülmektedir. Britanya İmparatorluğu, Japonya ve diğer Avrupa Ülkeleri'nin taraf olduğu 

Cenova konferansı sonrası 1925' de İngiltere sterlini tekrar altına bağladığı ve Avrupa ülkeleri' nin 

paralarının teminatı olarak sterlini göstermesiyle doların altına, sterlinin dolar ve altına, diğer tüm 

para birimlerinin de sterline dayandığı bir sistem meydana gelmiş oldu. Savaş sırasında ortaya çıkan 

enflasyonist gelişmeler ile ülkelerin göreceli rekabet güçlerinin değişmesi ve buna rağmen ülkelerin 

paralarını savaş öncesi pariteler üzerinden altına bağlamaları parasal sıkıntılar ortaya çıkarmış ve 

birçok ülke devalüasyon yapmak durumunda kalmıştır. I.Dünya Savaşı’ ndan sonra yürürlüğe konulan 

ikinci altın standardı da başarılı sonuçlar vermemiş, 1929 Dünya ekonomik krizi İkinci Altın 

Standartı'nın yıkılmasını hızlandırmıştır.” 2  

1900’lü yılların başlarında dünya ekonomisinde en öne çıkan devlet A.B.D. olmuştur. Ülkelerin 

altın standartından teker teker çıkması sonucunda bu sisteme bağlı kalan A.B.D. parasının altın endeksli 

olmasından dolayı en baş aktörlerden biri konumuna gelmiştir. Ancak A.B.D. deki bu sistemin inşaa 

edilmesinde en önemli faktörlerden biride FED’in (Federal Reserve System) kuruluş aşamasıdır. 

1906 San Francisco depreminin hemen ardından gelişen 1907 yılındaki banka finansal kriz 

sonucunda A.B.D. de merkezi bir bankanın kurulması kaçınılmaz olmuştur. Bu kriz ülkede ki birkaç 

firmanın tekel oluşturmak adına yaptığı faaliyetlerin gün yüzüne çıkması ve piyasalarda oluşan panik 

neticesinde insanların kitleler halinde bankalardaki mevduatlarını çekmesi ile başlamıştır.  

Yaklaşık 6 hafta süren bu finansal krizde mevduat sahiplerinin bankalara akın etmesi, piyasada 

likitide sıkışıklığına neden olmuştur. Krizi fırsata dönüştürmeye çalışan birçok banka sahibi, tekel 

oluşturma haberlerinin yayılmasından sonra iflasını açıkladı. Örneğin; Mercantile National Bank’ın 

sahibi F. Augustus Heinze, kendi şirketi United Copper Company’yi tekelleştirme haberleri yayıldıktan 

sonra hisseleri dibe çökerek iflasını açıkladı. Yine ülkenin en önde gelenlerinden Kninkerbocker’ın 

kapısına dayanan mevduat sahipleri tüm paralarını çekmiştir. İşte bu durum tam manasıyla bir finansla 

krizin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  

“Merkez bankasının olmamasından ötürü, o dönemin ileri gelen işadamı J.P. Morgan, bugünkü Cit 

Bank’ın temelini atan National City Bank’ın başkanı James Stillman ve First National Bank’ın başkanı 

George Baker, resmi olmayan bir ekip oluşturarak, ulusal bankalara fon sağladı. Birçok finans uzmanı, 

hangi kuruluşlara yardım etmeye değeceğini belirlemek üzere sorunlu kurumların varlıklarını inceledi. 

İnceleme yapanlara,, New York Fed’in ilk başkanı olacak, Banker’s Trust Company’nin başkanı 

Benjamin Strong liderlik etti ve Trust Company of America’ya 8.25 milyon dolarlık kredi 

sağlanmasıyla, birbiri ardına devam eden kurtarma süreci başladı. Morgan ve arkadaşlarının arasına, 

Amerika’nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da katıldı. National City Bank’a 10 milyon dolar 

kredi veren Rockefeller, halkı sakinleştirmek ve güven kazanmak için, “servetinin yarısını Amerika’nın 

itibarını korumaya adayacağı” açıklamasında bulundu. ABD Hazine Bakanı George Cortelyou’nun 

devlet fonlarını kanalize etmeye başlamasıyla, kriz aşılmaya çalışıldı. 21 Ekim-31 Ekim arasında ABD 

Hazinesi, New York bankalarındaki mevduat hesaplarına 37.6 milyon dolar yatırdı ve banka akınlarını 

önlemek için 36 milyon dolar fon sağladı.3  

Bu finansal kriz sonucunda A.B.D. deki bankaları korumak amaçlı bir yapının kurulması 

kaçınılmaz olmuştur. Ama A.B.D. nin merkez bankası kurma girişimleri daha önce başarısızlık ile 

sonuçlanmıştır. Çünkü olası bir merkez bankasının tüm otoriteyi ele alacağı görüşü yaygındı. A.B.D. 

bankacılık tarihinde 2 kez Merkez Bankası kurma girişimi görülmektedir. İlki 1791-1811 arası “Birleşik 

Devletler Bankası” diğeri 1816-1836 yılları arasında. Dönemin A.B.D. Başkanı Andrew Jackson’ın 2. 
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Bankayı kapatması seçim vaatleri arasında idi. Bu tarihler dışında kalan süre içerisinde ülkedeki 

bankacılık faaliyetlerinin denetlenmediği bilinmektedir.  

“1906 San Fransisco depremi ve 1907 finans paniğinin enkazı üzerinden bir merkez bankası 

kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak J.P. 

Morgan, J.D. Rockefeller, J. H. Schiff gibi para babaları ve Wall Street firmaları tarafından halkı 

bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Senato Finans Komitesi 

başkanı Cumhuriyetçi senatör N.W. Aldrich’in politik ön ayak olmasıyla 1908’de geçirilen yasayla bir 

Milli Para Komisyonu oluşturuldu. Bu komisyon prestijli profesyonel kuruluşlar, ünlü ekonomistler, 

politika bilimcileri ile düzenlenen sayısız araştırma çalışmaları, konuşmalar vb etkinlikler yürüttü. 

Amaç halkı güçlü bir merkez bankası kurulmasının ne kadar yararlı olacağına ikna etmekti.  

1909 yılı Eylül ayında başkan W. H. Taft halkı biran evvel güçlü bir merkez bankası kurulması 

fikrini desteklemeye davet etti. Ayni ayda Wall Street Journal bir dizi yazı ile merkez bankası fikrine 

destek verdi. Ertesi yılın yaz aylarına gelindiğinde kurumlaşmış popüler ve politik yapılanması ile artık 

fiilen bir merkez bankası kurulmasının önü açılmıştı. 

1910 yılı Kasım ayında senatör N. W. Aldrich Wall Street Bankerleri, Rockefeller kontrolundaki 

CityBank of New York, Morgan kontrolündeki First National Bank of N.Y. yetkilileri J.P. Morgan’a ait 

Jekyll Island Club’da bir araya gelerek yasa tasarısını birlikte hazırladılar. Federal Reserve Yasası 23 

Aralık 1913’de onaylandı, Kasım 1914’de yürürlüğe girdi. “ 4  

 
 Merkezi Washington’da bulunan FED’in günümüzdeki başkanı Jerome Powell’dir. FED’den 

önce kapatılan 2 Merkez Bankası ile ilgili olarak, 1. Bankayı kapatan ekipten Thomas Jefferson 1788’de 

“Kağıt paralar yoksulluktur, paranın kendisi değil hayaletidir” demişti. Diğer Bankayı ise Başkan 

Andrew Jackson kapattı. Seçimleri “Jackson and No Bank” (Jackson Gelecek, Banka Bitecek!) sloganı 

ile kazanmıştı. 5  

FED’in kuruluş süreci devam ederken, Dünya, İmparatorluklar ve Hanedanların hakimiyetine 

son verecek olan 1. Dünya Savaşı’na hazırlanmaktaydı. Bu savaş sonrasında dünya dengeleri değişmiş 

ve imparatorluk ve hanedanların yerini şirketler devralmıştır. Tarihler 1929’u gösterirken A.B.D. de tüm 

dünyayı etkileyen bir diğer kriz patlak vermiştir. “1929 Buhranı”. 

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından dünyanın süper gücü olarak tescillenen A.B.D., bu yıllarda 

Avrupa ülkelerine kredileri vermeye başlamıştır. Sanayi ve teknoloji alanlarında çok ciddi mesafe kat 

eden A.B.D. , bu yıllarda yaptığı ihracat ile dünyanın kreditörü haline gelmişti. Bu durum ülkede yeni 

endüstri alanlarının açılmasına sebep olmuş ve borsanın daha spekülatif hale gelmesine zemin 

hazırlamıştı. Halkın refah seviyesini artması yatırımları hisse senedi ve gayrımenkule yönlendirmiştir. 

Bu durum Florida’da gayrımenkul patlamasına yol açmıştır. Uygun coğrafi şartlardan dolayı alınan 

gayrımenkullerin daha da değerleneceği düşünülerek Florida’ya yatırım her geçen gün artmıştı. Ancak 

1928 yılında bölgede yaşanan kasırga neticesinde gayrımenkuller ciddi hasarlar görmüş bundan dolayı 

da gayrımenkul sahipleri ellerinde ki malları çok daha ucuz fiyattan satarak hisse senedi alımına 

yönelmişlerdir. Kredi ile alınan malların çok düşük fiyatlara satılması ve yine kredi yoluyla alınan hisse 

senetleri gelecek olan yıkımın habercisiydi. Liberal ekonomiyi savunan dönemin A.B.D. Başkanı 

Herbert C. Hoover ve yönetiminin ekonomiye müdahale etmemekte olan ısrarı, bankalara çok fazla 

imtiyaz verilmesi ve denetimden uzak bir hale gelmesi 1929 buhranının nedenlerinden bir tanesiydi. 

Ülkede faaliyet gösteren şirketler kendi aralarında birleşmiş ve ülke ekonomisinin üzerinde %50 söz 

sahibi 200 kadar şirket olmuştur. Bu durum şirketlerden birinde yaşanan krizin tüm ülkeyi hatta tüm 
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dünya ekonomisini ciddi oranda sarsacak konuma getirmiştir. Kriz kendini hissettirmeye başladığında 

devletin yapmış olduğu müdahaleler, vergi artırımı, devlet harcamalarının kısılması gibi durumlar, 

ülkede işsizliği artırmış ve satın alma gücünü git gide zayıflatmıştır. A.B.D. nin altın standartına bağlı 

kalmasında ki ısrar, altına bağlı olmayan para basmamakta ki sıkı tavrı piyasalardaki likitide hacminin 

iyice azalmasına sebep olmuştur. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı’nın sonrası savaş tazminatlarını altın 

olarak talep etmiş, ancak dünyadaki altın rezervinin yetersiz olması ve büyük bölümünün kendinde 

olmasından kaynaklı tahsilat noktasında sıkıntı yaşanmaya başlanmıştır. Son olarak ta Bank of England 

iskonto oranlarını yükselterek fonları kendine çekmesiyle Wall Street’te ciddi bir hisse senedi satışı 

patlamasına neden olmuştur. Ortaya çıkan bu tabloda verilen krediler geri alınamamış, hisse senetlerinin 

değerleri düşmüş ve dünyaya tarihine kara Perşembe olarak geçen 1929 Buhranı dünya ekonomi 

tarihinde yerine almıştır. 1929 krizinin etkileri kolay atlatılamamış ve bu krizin en büyük sonucu II. 

Dünya Savaşı olmuştur. 

1929 Buhranı ve İkinci Dünya Savaşı sonrası terkedilen altın standartı yeni bir enstrümana 

ihtiyaç duyulmasını sağladı. Yeni bir sistem kurulmalıydı. Savaş sonrasında, eski dünyanın liderleri 

İngiltere ve Almanya gibi büyük ülkeler, savaş sırasında A.B.D. den ciddi miktarlarda borç almışlardı. 

Artık dünyanın yeni kreditörü A.B.D. idi. Aynı zamanda sanayi, teknoloji ve otomotiv sektöründe ciddi 

bir yol kat etmişti. Dünyada ki altın rezervlerinin de büyük bir kısmı kendisinde idi.  

Savaş sonrası yıkılan ekonomilerin tekrardan canlanması ve yeni bir uluslararası ticari ve mali 

sistemin kurulması amacıyla 1944 yılında A.B.D. nin New Hampshire de bulunan Bretton Woods 

kasabasında 44 ülkenin katılımı ile Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı düzenlenmiştir. 

Konferansın 2 ana aktörü A.B.D. ve İngiltere idi. Aslında Keynes ve Hary Dexter White bu konferansın 

ana mimarlarıdır. Bu yüzden 44 ülke katılmış olsa da 2 büyük ülkenin anlaşması diyebiliriz. Anlaşma 

sonucunda sadece dolar altına endekslenmiş olup diğer ülke para birimleri dolara endekslenmiştir. 

Ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD: Dünya 

Bankası) kurulmuştur. 

Bretton Woods Anlaşması’nın 70. Yılı konferansında Emekli Öğretim Üyesi Bilsay Kuruç, bu 

anlaşma ile ilgili şunları söylemiştir; 

 “Altın standardında altın alışverişi serbestti, ama burada şöyle yapıyoruz; bir terazide altın ve 

doları tartıyoruz, doların değerini altına göre ve dolayısıyla altının değerini dolara göre saptıyoruz, 

sonra altını bir kasaya kilitliyoruz. Altını indirdikten sonra, bütün paraları teker teker dolarla 

tartıyoruz. Fiilen dolar standardı. Ana rezerv para bu sefer dolardır. Paraların her birini tarttığımız 

zaman tahtaya yazıyoruz ve aralarında sabit kurları oluşturuyoruz. Bu oyun da sabit kurlarla 

oynanıyor. Altına sabitlenen para, yani altına konvertibil olan para sadece dolardır. Diğer paralar 

dolara konvertibil, oyunun özelliği burada. Dolayısıyla Amerika hem kreditör, hem de dünyanın sahibi 

rolünde oynuyor. Finans piyasalarında o zaman City’nin yanında ikinci bir merkezi piyasa vazgeçilmez 

oluyor: Wall Street. Bu iki merkezi piyasa hâlâ finans dünyasının iki merkezi piyasasıdır. Yani, bütün 

fiyatları buradan ayarlıyoruz. Faizler, çekler, kaçtan kıracak vs. paranın fiyatı da dolayısıyla ürünlerin 

fiyatı da buradan etkileniyor. Ancak, sistem Amerikan dolarına ayarlı olduğu için, FED’in rolü, 

Amerika’nın para politikası, diğer ülkelerin para politikalarını, yani faiz oranları başta olmak üzere, 

para politikalarını belirliyor. Üstün üretici ülke Amerika’dır. II. Dünya Savaşı bunu kanıtlamıştır. 

Büyük teknolojik üstünlükle savaştan çıktı. Çünkü, İkinci Sanayi Devriminin sahibiydi. Makine 

sanayileri, kimya sanayileri vs. bütün bunlar ve bunların ürünleri olan otomotivden başlamak üzere 

bütün alet ve edevatın sahibiydi. Kreditör olarak başladı. Savaş bittiği zaman (1945) kimsede para yok, 
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kimsede mal yok. Para da, mal da Amerika’dadır. O zaman malı verecek ve kredileyecektir. Demek ki, 

Amerika oyuna kreditör olarak başlamaktadır.” 6  

Bretton Woods Anlaşması, ayarlanabilir sabit kur sistemine dayalı olup, toplantı sonucunda 1 

ons = 35 usd olarak kabul edilmiştir. Ancak bu sistemde zamanla zayıflamaya başlamıştır. Yıllar itibari 

ile diğer ülkelerin Merkez Bankaları’nın A.B.D. den dolar karşılığında altın talep etmeleri, Amerika’nın 

atın rezervlerinin azalmasına sebep olmuştur. Sistemin ilk yıllarında yeterli olan altın rezervleri sonlara 

doğru talebi karşılayamayacak duruma gelmiş ve buda dolara olan güvenin azalmasına yol açmıştır. 

1973 yılında sona eren bu sistemde, sermaye hareketleri serbest değildi, yani sermaye bir ülkeye istediği 

gibi girip çıkamıyordu. Sermaye hareketlerinin kontrol edilmesi kapitalizme örtüşmeyen bir durum 

teşkil etmektedir. 1973 yılında Bretton Woods sisteminin sona ermesi ile sermaye tekrardan serbest hale 

geldi, buda dünyada yeni bir sistemin doğmasına sebep oldu, küreselleşme.  

1973 yılından sonra dünya ticareti tamamen kağıt paralar üzerinden dönmeye başlamıştır. Bu 

tarihten sonra kağıt paranın taşıdığı değer karşılık gerçek değeri ise yalnızca kağıt ve mürekkep 

değeridir başka bir tabirle kağıt paraların karşılığı yalnızca devletin itibarıdır.7  

2018 dünyasında küreselleşme çok farklı bir boyut kazanmıştır. 1973 yılında 1 ons = 35 usd 

iken, 2018 verilerine göre 1 ons = 1.210 usd noktasına gelmiştir. Paranın değer kaybı git gide 

artmaktadır. 1973 yılından günümüze kadar olan süreçte karşılıksız doların rezerv para olması ile 

birlikte piyasada dolaşan reel para ile senet, tahvil, çek, bono gibi kağıtların arasında oluşan büyük 

uçurumlar yeni bir modeli beraberinde getireceği ciddi tartışma konusudur. 2008 mortgage krizi bunun 

başlıca örneklerinden bir tanesidir.  

Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte parasal işlemler elektronik ortamlarda yapılmaya 

başlamıştır. Para artık fiziki halden, sanal ortama kaymıştır. Paranın takibi fiziksel defterlerden ziyade 

banka hesaplarından takip edilmektedir. Zaman içerisinde para artık fiziksel bir olgu değil banka 

hesaplarında ki rakamlardan ibaret hale gelmiştir. Örnek verecek olursa, firmalar teknolojinin gelişimi 

ile web sayfalarından alış-veriş imkanı sunmaktadırlar. Yani bir insan evinde oturduğu yerden yemek 

sipariş edebilir ve ödemesini gerçekleştirebilmektedir. Bir başka örnekte, bir insan cep telefonu 

uygulamasından kredi talebinde bulunabilir, hesabına yatan krediyi, başka bir hesaba transfer edebilir ve 

işlemlerini paraya hiç dokunmadan, parayı hiç görmeden gerçekleştirebilmektedir. 

Bu durum paranın sanal bir argümana evrilmesine olanak sağlamaktadır. Yaşadığımız çağ, 

yazılım ve teknoloji çağıdır. Küreselleşmenin de getirmiş olduğu bu yeni dönemde, Apple, Tesla, 

Microsoft, Samsung, Google, Facebook, IBM gibi küresel teknoloji markaları hemen her gün bizlere 

yeni bir teknolojik ürün sunmaktadırlar. 

Bu yeni dönem teknolojilerinden biride blockchain tabanlı kripto para yani sanal para 

teknolojisidir. Aslında sanal paranın gelişimi teknik olarak 80’li yıllara dayanmaktadır. Daha çok 

şifreleme yöntemine dayalı bir algoritma olarak ilk defa karşımıza çıkmıştır. Uluslararası Kriptoloji 

Araştırmaları Derneği kurucusu ünlü matematikçi ve kriptografi uzmanı David Chaum, “Blind 

signature systems” ve “Cryptographic identification, financial transaction, and credential deviceadlı” 8  

algoritmayı geliştirerek, günümüz web tabanlı şifreleme algoritma mantığının kurucusu olarak kabul 

edilebilir. Daha sonra geliştirilen bu sistemde David Chaum dijital bir para birimi oluşturmak için 

çalışmlarını hızlandırdı ve 1990 yılında “DigiCash” i kurdu. 1994 yılında ilk DigiCash ödemesi 

gerçekleştirildi. Şifreli bir yöntem olduğu için takip edilmediğinden hükümetler pek sıcak bakmadı bu 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

654 

 

yeni teknolojiye ve 1998 yılında DigiCash iflasını açıkladı. Takip eden yıllarda, Nick Szabo isimli bir 

yazılımcı “bit gold” adlı yeni bir dijital para birimi oluştursa da bununda sonu DigiCash gibi hüsranla 

bitmiştir. 

Aslına bakarsanız 90’lı yıllarda bu tarz deneme sürümlerinin başarısız olmasında ki temel neden, 

o dönemin henüz bu tarz bir teknolojiye açık olmamasından kaynaklanıyordu. Temelde insan doğasını 

cezbeden bir yanı vardı bu sistemin. İnsanlık tarihinden bu yana şifre çözmek hem eğlenceli, hem de 

zeka göstergesi olan bir şeydi. Krallar, komutanlar, Sultanlar mesajlarını gizleme amaçlı şifreleme 

sistemlerini kullanmışlardı. Sanal paranın temelinde de bu şifreleri çözmek vardı. Örneğin; Nick 

Szabo’nun bit gold unu kazanmak için insanların hazırlanmış olan bir kriptografik bulmacayı çözmesi 

gerekiyordu.  

90’lı yılların sonu ve 2000’lı yılların başında birçok dijital para girişimi ile karşılaşmaktayız. 

Tüm bunlar günümüzde kullanılan dijital para sistemlerinin zeminini hazırlamıştır.   

Kasım 2008 yılında ekonomi dünyasında “BİTCOİN” kelimesinin ilk defa duyulduğu tarih 

olarak kayıtlara geçmiştir. “Satoshi Nakamoto” takma adıyla bir kişinin yada bir grubun hazırladığı 

kriptografi odaklı “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” başlıklı bir makale yayınlandı. 

(Türkçesi; Eşler Arası Elektronik Para Sistemi). Makalenin orjinali “https://bitcoin.org/bitcoin.pdf” 

sitesinden okuyabilirsiniz. “Makalenin yayınlanmasından sadece birkaç ay sonra, Ocak 2009’da ilk 

açık kaynak Bitcoin istemcisinin yayınlanmasıyla birlikte, ilk Bitcoin ağı da kurulmuş oldu. Teorik 

olarak 1’ler ve 0’lardan ibaret olan ve tıpkı bir altın madenini işler gibi; muazzam seviyede kompleks 

problemlerin çözülmesiyle “çıkarılan” Bitcoin bloklarının ilkini çıkaran da yine Satoshi Nakamoto’dan 

başkası değildi. İlk Bitcoin işlemi ise, programcı Hal Finney ile Satoshi Nakamoto arasında 

gerçekleşti.” 9  

  2008 yılında hayatımıza giren Bitcoin ürünü ilk başlarda bir kısım insanların dikaktini çeksede 

zaman içerisinde popülerliği git gide artmaya başladı. Bu durum blockchain teknolojisine olan 

ilgilininde artmasını sağladı ve ilerleyen yıllarda bir çok coin sistemi geliştirildi. Bitcoin’in asıl 

popülerliğini artıran olay ise 2013 yılında Silk Road adlı karaborsa haline dönüşen web sitesinde bitcoin 

ile işlem yapılmasıydı. Yasadışı ürünlerin satıldığ ve deep web diye bilen illegal formlarda yapılan bu 

işlemlerin hacmi artınca olaya FBI müdahale etmiş ve o dönem medyada geniş yer bulmuştu. Buda ister 

istmez bitcoin in popülerliğini artırmıştı.  

2012 yılının sonlarına doğru World Press Bitcoin ile işlem yapan ve kabul eden ilk büyük firma 

oldu. 2013 yılında 1 BTC = 1 USD bandını yakalamıştır.  

Bitcoin üretme işlemine Bitcoin madenciliği (mining) üreten kişilere de madenci (miner) 

denilmektedir. Yüksek işlem gücüne sahip ve blockchain teknolojisini kullanan herkes bitcoin 

madenciliği yapabilmektedir. Satashi Nakamoto, bitcoin sistemini tasarlarken bitcoin sayısını da 

sabitlemiştir. En fazla 21 milyon adet bitcoin olması şeklinde tasarlanan sistemde 2018 yılı itibariyle 17 

milyon adet bitcoin madenlerden çıkartılmıştır ve kazılmayı bekleyen 4 milyon adet bitcoin kalmıştır. 

Yani sayılı bitcoinin %80’i çıkartılmıştır. 2009 yılında ilk bitcoinin üretildiğini göz önüne alırsak gün 

geçtikte bitcon çıkartma işleminin zorlaştığı görülmektedir. Bunun sebebi aşamaların zorlaştığ ve 

bilgisayarların çok daha üst seviyelerde işlem gücüne ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır. Şuanki 
tahminlere göre tüm bitcoinlerin 120 yıl içerisinde çıkartılacağı öngörülmektedir.  

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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Dijital para kullananları sık kullandığı ve bitcoin istatistiklerinin bulunduğu 

https://coinmarketcap.com/tr sitesinin verilerine göre bitcoin in 2009 yılından bu yana dolar bazlı fiyat 
grafiği aşağıda bulunan tabloda ki gibidir (TABLO 1.1.); 

 

TABLO 1.1 

 

01.01.2009 tarihinden 01.10.2018 tarihine kadar olan bitcoinin dolar cinsinden yıllara göre 

dağlımı aşağıdaki gibidir (TABLO 1.2.);  
 

TARİH 1 BTC FİYAT (USD CİNSİNDEN) 

01.01.2009  $                                                      -    

13.04.2011 $                                                 1.00  

10.06.2011 $                                               35.00  

01.01.2013 $                                               13.00  

30.11.2013 $                                         1,120.00  

01.01.2014 $                                             747.00  

01.01.2015 $                                             316.00  

01.01.2016 $                                             432.00  

01.01.2017 $                                             998.00  

https://coinmarketcap.com/tr
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16.07.2017 $                                         1,931.00  

17.12.2017 $                                       19,290.00  

01.01.2018 $                                       15,000.00  

01.06.2018 $                                         7,535.00  

01.10.2018 $                                         6,591.00  

TABLO 1.2. 

Tablolarda görüleceği üzere bitcoin örneği üzerinden 2017 yılında dünyada dijital para 

konusunda farkındalığın artarak, işlem hacminin arttığı görülmektedir. Özellike 2017 yılının 2. 

Yarısında 1.931 usd den işlem gören bitcoinin yıl sonuna kadar 19.290 usd seviyelerine çıkması 

beklentinin çok üzerinde gelişen bir olay olmuştur. Ancak 2018 yılı itibari ile devletlerin müdahale ve 

önlemlerinden sonra güncel tarihlerde 6.500 usd seviyesinde işlem görmektedir.  

Ekim/2018 verilerine göre şuan piyasada 2099 adet coin işlem görmekle beraber toplam piyasa 

değeri 1.168.166.577 TL dir.  10  

Yine Ekim/2018 verilerine göre işlem hacmi en yüksek ilk 10 dijital para aşağıda ki  gibidir 

(TABLO 1.3.);11  

 

TABLO 1.3. 

Dijital para piyasasında ki bu dalgalanmalar bununda bir balon olabileceği yönünde haberleri gündeme 

getirmektedir. Her ne kadar 2017 yılına göre sanal parların değerleri düşmüş olsada insanoğlunun hayatına 
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girmiş yeni bir argümandır. Devletler, bankalar, şirketler önlemler almakla birlikte bu yeni sistem içinde alt 
yapılarını oluşturmaktadılar.  

Dünya ekonomik kriz tarihlerine baktığımızda, krizlerden kurtulmak adına çeşitli yöntemler 

denenmiştir. Son olarak 70’li yıllarda kağıt parların tamamen karşlıksız basılması münasbetiyle piyasalarda 

ciddi bir balon oluşmuştur. 2008 mortgage krizi bunun en büyük habercisidir. AB.D. nin en büyük 

bankalarından Lehman Brother Bank’ın bile battığı küresel krizde, A.B.D. ekonomisini ve bankalarını 

kurtarmak adına karışıksız paralar basılmıştır.  

“Dünya Merkez Bankalar’ı 2008 de emlak piyasası çökünce nerdeyse 30 trilyon dolar kağıt para 

bastı. Bu 30 trilyon dolar kağıt betona akıtılmıştır. Dünyanın her yerinde yatırımlık rezidanslar var. Özellikle 

Çin’de kimsenin kullanmadığı boş hayalet şehirler, demir yolları, köprüler yapılıyor. Bir kısmıı da borsalara 

giriyor. Gerçek ekonomide büyüme sağlanmadığı halde düşük faizler her gün dünya borsalarında yeni 

rekorlar kırıyor. Bugün hemen tüm büyük bankacılar Bitcoin balon dikkat diyor, Peki bankacılar 2008 öncesi 

Emlak Piyasası Balon aman dikkat demişler midir? Hayır. 30 Trilyon dolardan bitcoine giren para 95 milyar 

dolar, diğer kripto paralara 75 milyar dolar. Hepsi 0,17 triyon dolar. Havadan 30 trilyon dolar akan yerler 

balon değil, 0,2 trilyon dolar bile girmeyen yer balon olarak lanse ediliyor. Bu konuda takdir sizin. Çünkü 

mevcut kağıt para ve finans sistemi büyük bir görünmez kriz içinde ve dünya buna bir çıkış arıyor. Dünya 

1971’den beri hiçbir varlığa dayanamayan ve sınırsız basılabilen başta dolar olmak üzere kağıt paralara 

dayalı olarak idare ediliyor. A.B.D. 40 yıldır dünyadan her türlü hammadde ve mamül mal ve hizmet alığp 

karşılığında ssadece yeşil mürekkepli kağıt veriyor”12  

Dünyanın en büyük borçlu ülkesi A.B.D. olduğu göz önüne alınırsa ve bu borçlarında dolar cinsinden 

olduğu da eklenirse ortaya enteresan bir tablo çıkmış oluyor. Krizlerine savaşlar dışında bir çözüm bulamayan 

küresel kapitalizmin de artık ne kadar mükemmel bir sistem olduğuna varın siz karar verin. 
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Abstract 
 This research aims to determine the ability of applying of e-purchasing in the public company the 

manufacture of ready-made Home Furniture in Mosul / this concept is acquiring a great interest of many 

researchers and others as well as industrial and service companies in developing countries especially those 

who are trying to meet the needs of customers in same time and adequate quality and at lowest cost , this 

concept differs from classical concept because it focuses on elimination of waste & increasing the speed of 

delivery of materials and levels, so the objective of this research is to produce theoretical frameworks for the 

companies in general and in specific about the concept of e-purchasing and its importance, the research 

reached some recommendation such as that the researched company have acceptable knowledge about this   

concept, as well as the availability of requirements for its applying. 

 

Introduction 
 The world witnessed rapid changes and qualitative jumps in the business environment, 

especially in the late nineties of the last century as a result of technological development, especially 

in the field of information and communication technology, which had a negative and positive 

impact on organizations according to their competitive abilities. Use of computer, internet 

technologies and intranets in the activities and functions of organizations, Is necessary and if not 

inevitable and in a way that achieves many benefits for organizations, including reducing the time, 

effort , money and wins largest possible number of customers in several areas. Therefore, many 

organizations have adopted the concept of e-purchasing, In order to determine the possibility of our 

organization to adopt this concept, the present research seeks to provide a theoretical framework for 

the concept of e-purchasing, its benefits , applications and requirements, as well as including the 

extent of ownership of the company methodology, The second part included the theoretical aspect 

of the third axis include the scientific side while the fourth axis included the conclusions and 

proposals. 

 
The first axis 

Research Methodology 

 

First: The problem of research 

 In order to achieve this, several methods and systems are adopted, including the 

application of modern purchasing systems represented by electronic purchasing. In order to 

determine the possibility of applying this concept in our organizations, the researcher visited the 

National Company for the manufacture of household furniture in Mosul And interviews with unit 

officials and production divisions  to view the progress of purchasing processes in order to 

determine the availability of possibilities of applying electronic purchasing. In addition the problem 

can be reflected in the research questions: 

mailto:nono83@yahoo.com
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1. Does the company's management have a clear understanding of the concept of e-purchasing? 

2. What are the prerequisites for applying e-purchasing? 

3. Does the company in question have the requirements of the electronic purchasing application and 

what are the most appropriate requirements for it? 

Second: The importance of research 

The importance of research is as follows: 

1. Introducing the concept of e-purchasing and its importance and objectives in order to achieve 

effective methods in the process of manufacturing and purchasing 

2. Demonstrate diversity in the perceptions and visions of researchers regarding e-purchasing and 

develop the level of interest in related concepts within the field of operations management. 

3. Definition of electronic purchasing, problems and bottlenecks in the company in question. 

Third: Research Objectives 

The research aims to: 

1. Defining the company interest concerning the electronic purchasing and the benefits it can 

achieve as a result of its successful application. 

2. Identify the necessary requirements and give them the ability to apply the concept of electronic 

purchasing. 

3. Identify the availability of these requirements in the company in question. 

Fourth: Hypothesis of research 

The methodological treatment of the research problem requires determining its hypothesis that "the 

company in question has the basic requirements of electronic purchasing" 

Fifth: Research Methodology 

The research was based on the descriptive and analytical methods of testing the hypothesis of 

research, describing the society and the sample of the research, as well as the description and 

diagnosis of the research variables. 

Sixth: Methods of data collection and analysis 

The following methods were used to collect research data and information: 

1. The use of Arab and foreign sources of books, periodicals, letters and university lectures related 

to the subject of research to cover the theoretical side of the research and support the field side. 

2. Personal interviews, observations and data obtained from the company in question. 

3. The questionnaire form has been formulated based on the opinions of a number of specialized 

writers. 

Seventh: Limits of research 

1. Special boundaries Search: represented by the national company for the manufacture of furniture 

in Mosul. 

2. Time Limits: The research shall take the period from 1/3/2018 to 1/6/2018 for the purpose of 

obtaining the necessary data for the research. 

 

Eighth: Description of the research community identified 

The questionnaire was distributed to (30) individuals and retrieved from them (27). Thus, the 

percentage of responses (90%) who have information and experience in performing the tasks of the 

company and table (1) To the characteristics of the individuals in question. 

 

 

 

 

Table (1) Characteristics of individuals surveyed 
Sex 

 

Female Male 
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% Number 

 
%  Number 

 

12% 7 77% 11 

Length of service 

 31 And more 

 
21 year -01  11 year -11  1 years-21  

% Number 

 
% Number 

 
% Number 

 
% Number 

 

7% 2 77% 21 11% 2 01% 2 

Qualification 

M.A. Higher Diploma BA Diploma Preparatory 

% Number 

 
% Number 

 
% Number 

 
% Number % Number 

- - - - 77% 11 12% 7 - - 

Career status 

Director of Division Managers of the Department Higher Management 

% Number 

 
% Number 

 
% Number 

21% 27 00% 2 22% 7 

Source: Preparation of the researcher based on the results of the questionnaire 

 The above table shows that the percentage of male respondents in the sample was the 

largest percentage than females. The percentage was 74% for males versus 26% for females, which 

indicates the focus on the male element in the company being investigated. 

 As for the academic achievement, the research sample was distributed on the certificate of 

technical diploma, where they reached 26% of the respondents and the holders of the bachelor 

degree who reached 74% which reflects their possession of the scientific qualifications that enable 

them to identify the concept of electronic purchasing and thus influence their response on relevant 

questions. 

 As for the period of service, the service period ranged from (21-30) years for 44% and 

30% for the period of service between 1-10 years and 22% for those who have exceeded their 

period of service (31) years or more. This indicates that the research sample has the experience and 

knowledge, while the largest percentage of those with service (21-30 years) The percentage of 

managers in higher management (15%), department managers (33%) and managers of the people 

(52%). 

The second axis 

Theoretical / Electronic Purchasing 

First: The concept of electronic purchasing 

 

 The Internet is like any other means of communication used by companies for the purpose 

of making certain behavioral changes through the transfer of the customer from one stage to 

another, from the stages of the purchasing process to the stage of making a decision to buy, as the 

company (CIPS) that electronic purchasing should not adopt On the technology only, but on the 

need to improve the process to meet the objectives of the company and its customers. So the 

purchasing and processing staff should consider electronic purchasing as a positive opportunity to 

increase the added value of the company, CIPS has known the electronic purchasing as the joint use 
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of information and communication technology during the Electronic strengthening of internal and 

external processes for the management of purchasing and processing to generate a range of options 

that make it easier to improve purchasing and processing performance management, referred to 

(Wening, 2001:6) e-purchasing as the processing of industrial purchases on the Internet that achieve 

competitive advantages in terms of cost and time as well as the maximum flexibility, which is an 

important part of electronic commerce. (Al-Ali, 2001: 294) The use of these technologies to reduce 

the paperwork to a large extent, and confirmed (Awaidish, 2008: 60) as a term used metaphorically 

to refer to the processes of electronic commerce between the General Organizations . So that the 

customer has an easy electronic means to issue purchase orders or obtain a service, (Krajewski & 

Ritizam, 2005,518-520) noted that the emergence of virtual markets, which enabled organizations 

and Internet technologies to have many opportunities to improve their purchases: 

1. Electronic data exchange technology: a technology that enables the dispatch of routine work 

documents from a computer to a computer 

2. Centers Manual: Used to reduce the cost of placing orders for processors as well as the cost of the 

services and the goods themselves. 

3. Exchanges: Through electronic markets, where procuring organizations and sales organizations 

meet with each other to carry out their business. 

4. Auctions: Expand the exchange in organizations that place competitive offers to buy something. 

Companies use the Internet to attract customers' attention to their products through online 

advertising in various forms, or through the use of traditional means of communication to drive 

customers to visit websites or to place an email address in the search engines. The Internet offers 

are great opportunity for customers to obtain information, And other means of communication, 

making the purchase process easier for customers where they can choose products and work orders 

after viewing product specifications and make comparisons and then make the purchase quickly, 

easily and relatively low cost so that the electronic purchasing it is easy to pay and buy depending  

on the shopper through the Internet. The steps of electronic purchasing are as follows and as shown 

in Figure (1) (Arabic British Academy For Higher Education, 2009:2)  

1. Purchase order: The buyer can order the product that he likes as soon as he chooses it. 

2. Complete a purchase or registration form: The buyer will fill out a form that will enable him 

to know the methods of payment, shipping and delivery and choose the appropriate, or register in 

the store to buy from the purchase and then make the account opened in the store that owns the 

selected item. 

3. Electronic payment information: Payment is made to purchase the product selected by the 

customer once you enter the credit card or any electronic payment method provided by this online 

store. 

4. Shipping: In the data entry process, the buyer's request is sent to the shipping company of his 

choice. 

5. Sending the order to the customer: The shipping company sends the product and delivers it to 

the buyer's place. 

 
Figure (1) Electronic purchasing steps 
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Source: Arabic British Academy For Higher Education ,2009, caution warn of e- purchasing , 

http//www.abahe.co.uk : p2. 

The researcher sees the possibility of viewing the electronic purchase process as a series of steps 

taken by three parties, namely the buyer, the seller and the banks. The seller agrees with the bank to 

arrange the money transfer process in order to be able to carry out its activity in electronic 

commerce, after which the buyer can then go to the site The buyer's credit card number is 

transferred to the bank, which in turn transfers the agreed value to the seller's account after 

confirming the buyer's data and the credit card. Lim the buyer's item as the end of the process. 

Second: The Objectives and Advantages of E-purchasing 

 The customer's use of the Internet does not mean that he is satisfied with the electronic 

purchase. The marketing efforts of the website affect the electronic purchasing decision, where the 

customer knows the product and where it gets and the cost of obtaining it. Thus, the electronic 

purchase will aim to reduce the administrative expenses related to the orders and orders for the 

goods and services required, Facilitate purchasing from the best processors, provide the purchasing 

department with the necessary information, and establish the high and frequent purchase volume of 

high and low value of  goods and services. As well as achieving the added value of the purchase by 

selecting the appropriate supplier and negotiate basic contracts, monitor supplier performance and 

customer satisfaction (Wning, 2001,8). The goal of e-purchasing is to eliminate the paperwork of all 

the important documents used to complete the purchases and save time for the strategic work of 

buying function. Moreover, the objectives of e-purchasing are to achieve a range of benefits for 

organizations and individuals and thus support, the competitive advantages of the company , also 

achieving a strong competitive position in the market (Awaidash, 2008: 61). 

 The aim of e-purchasing is to reduce paperwork, which reduces time and effort, and 

allows purchasing staff to negotiate and obtain better deals by accessing online vendors' bulletins. 

     The main advantages of e-purchasing for companies are (Wening: 2001,8): 

1. Reduce administrative and operational costs by simplifying purchasing and reducing 

bureaucracy. 

2. Savings in product costs due to increased competition. 

3. Companies are looking to ease the load on the sales agent. 

4. Companies improve manufacturing cycles. 

5. Electronic purchasing is promoted at the level of supply to the highest level. 

6. Provide information at the moment of the plant about the needs of customers. 

7. Contracting with new processors and processors as a result of the global trend or the 

requirements of the global market. 

Third: Obstacles and disadvantages of E- purchasing: 

The Internet helps the customer getting the best offers he has to buy, which he may not find 

anywhere else, but this is free of charge. As there are benefits to buy the e-mail, there are obstacles 

and disadvantages to them. The consumer should be careful when buying from any online store 

more than when buying from any traditional shop, and the most important obstacles and 

disadvantages of electronic purchasing are in the following points: (Arabic British  Academy For 

Higher Education :2009 : 3) 

1. Incremental costs of shipping: carry in the volume of losses from ups and downs, uprising, 

plowing, corruption, phosphorus, and others. The original delivery and delivery of the goods or 

services and the speed of their need, sometimes the shipping costs are few or negligible and 

sometimes are close to the price of the item itself, and this allows the halls through specialized 

transport companies, the error output. 

2. Customs procedures: Buying from abroad is a right for importers only. All consumers do not 

have import cards. Moreover, the customer will not be able to carry out the necessary procedures to 

release the imported product. He will need a specialized customs summary to help him pass 

customs through a long series of procedures that make him think a lot before repeating the 
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experience of  buying this way again, as well as it is possible to apply for importing forbidden 

goods in the local markets of the state that requests. 

3. Product Refund Policy: The online purchase process is difficult to return the product again. 

First, the product refund policy must be identified before the purchase. Therefore, one of the basic 

responsibilities before purchasing is to examine the product to be bought completely because of the 

prevailing culture Which is the buyer responsibility for the goods and not the producer or seller and 

then the buyer is required to inspect the goods before buying and rest assured of its safety because it 

bears all responsibility once paid for. 

4. Post-sale services: The terms of obtaining the warranty contain unreasonable things that are 

difficult to implement for the goods purchased through the Internet, such as the seller to install the 

product itself for the goods purchased through the Internet, otherwise the buyer's right to obtain the 

security is lost if he installed it, The online buyer should be warned that this is one of the conditions 

of obtaining the guarantee and he must make sure of this before buying until he is surprised, 

especially if the company that is buying from another country that allows buying from abroad 

makes installing this product a real problem for both parties. 

5. Secure sites in electronic purchases: Many sites have developed some security factors that 

guarantee a suitable degree of safety for the buyer, This gives the browser to identify the safe sites 

of those insecure It uses the browser internet explorer it will do so automatically as possible easily 

disclose the secrets of customers, banks and companies to competitors by penetrating the Internet. 

6. Fraud and data manipulation: There is a risk of fraud and because of the difficulty of verifying 

the identity of customers through the possibility of buying a fake credit card by some customers, 

which will hold carries the owners of these cards the financial burdens of purchases they did not 

buy them originally, with possibility manipulation will of the copies of the purchase or shipment of 

goods as a result of the absence of paper our documents and the inability to sign in handwriting, 

which threatens the rights and interests of individuals and enterprises alike. 

Fourth: Electronic purchasing requirements 

 Used in the purchasing process, which is the interface in electronic commerce a window 

for tangible profit that can be used in achieving the objectives of the company to grow, expand and 

prosper. So electronic commerce is one of the most significant developments on the management of 

purchasing, which contributes to the largest purchasing and processing. Technology tools 

Purchasing managers can organize the purchase of valuable and low value of goods and services 

throughout the supply chain in a way that saves time to use in strategic areas with greater value 

added, Then the application of electronic management depends on a set of requirements are: 

(Awaidash,  2008: 66-71). 

1. Support for higher management: e-purchasing depends on the development of the main 

strategies to activate the activities of the purchasing function in the company in the direction of 

a large use of information and communication technologies and the responsibility is largely on 

higher management, which requires their ability to support efforts in setting up the requirements 

of electronic purchasing. In addition to support the skills required to bridge the technological 

gap by using modern means of communication and the ability to use, develop and implement 

them using information technology and activate participation between managers and employees 

through the electronic management interface (Beata & Anderson, 2001:37), refers to 

(Foster,2001,53) the support of higher management as the process of influencing employees 

towards achieving the objectives set. Management support stimulating others and enabling them 

to achieve the company's objectives. The most important challenges facing management are 

technology and its modern applications that build competitive capacity. The most important 

responsibilities of the administration that supports the rehabilitation of organizations to deal 

with technology is to deepen the use of electronic computers and the expansion of the 

application of information technology and the dissemination of electronic communication 

within the organizations as well as between them and customers with them. The company 
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officials have full conviction and a clear vision to transform all paper transactions into 

electronic ones to provide full support and the necessary means to turn towards electronic 

purchasing (Al-Salami, 2001, 341-342). 

2. Infrastructural:  

 ICTs, networks, applications, software and human skills. Information and communication 

technology is one of the most important means of production in modern times. The rate of rapid 

change in the development of this technology and its employment in organizations represents both 

an opportunity and a threat. By catching up with development similar to the global companies, and 

the threat that neglect leads to increase the gap between users and leave on the other hand which 

reflects negatively on the performance of the pioneer organizations in achieving their objectives 

(Beata & Anderson, 2001,23) The Internet is one of the technological revolutions witnessed in the 

last century. Its services directly contribute to the growth of many global economies. The 

development of the use of the Internet in the framework of e-government, e-commerce and e-

business has brought real and tangible benefits to those who have entered the portal of the Internet 

that is in the performance of its various functions and activities, so the Internet is a global 

connection through computer networks that connect together to exchange data and information 

(Daft, 3003,687), Other important elements of e-purchasing related to the infrastructure requirement 

are human resources. The human element is the mainstay of economic and social development. 

Access to the electronic world requires the development of human resources to create specialized 

and highly skilled staff related to the basic environment of information systems and databases And 

online work systems. Individuals in the electronic business deal with the technology intensively and 

sustainably and require their expertise and skills in the use of advanced technology in the 

performance of tasks daily such as correspondence, mapping, design, graphics and systems, and the 

development of processing systems such as complex applications for use through electronic 

networks (Obriskey,2001,50) 

3. Education and Training: Training is both an administrative and a technical IS regarded one of 

the most important activities and practices in any company, whatever the nature or type of work 

and specialization, Spicily with the rapid and successive developments in science, technology 

and in work systems and procedures. The organizations seeking to develop the skills, 

experiences and behaviors of the staff and make them keep up to the extent possible 

developments in the internal and external environment (Hakim, 2003, 193) Therefore, it is a 

method that enables employees to apply management concepts effectively and acquire skills that 

enable them to use modern technologies and then achieve the objectives of the company is a 

reciprocal science to teach and learn a set of knowledges and methods related to work, So 

training and educating information will form a human base aware and educated with the 

importance of this trade and its mechanism that is basic demand of the electronic purchasing 

(Invancevich ,1998,12). 

Fifth: Types of electronic purchasing 

The first step in the e-purchasing process to be done  without risk to the buyer is to know all the 

information about the product before buying (type, advantages, price compared to what others 

offer) the types of electronic purchasing are thus (Arabic British Academy For Higher Education 

,2009 : 1) 

1. Web-based ERP: Creating and approving purchase orders, receipt of goods and services 

through the use of software based on web technology. 

2. Electronic maintenance, inspection and repair e-MRO: as described in the first type, but the 

applications have nothing to do with the product itself. 

3. E-sourcing: The identification of new suppliers for a specific category of purchasing 

requirements using the web technology. 

4. E-tendiering: This is done by sending requests for information and prices from suppliers and 

receiving responses from them using the technology of the web site. 
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5. e-reverse auctioning: This is done using web technology to purchase goods and services from a 

number of suppliers, whether known or unknown. 

6. News or e-informing: Collecting and distributing purchasing information to and from internal 

and external parties using web technology. 

7. E-market sites: In this type, buyers can access the services and products from the preferred 

suppliers, in addition to the shopping cart, create orders, wait for approval and obtain electronic 

purchase invoices. 

 

The third axis 

Field Side 
In order to determine the extent to which electronic purchasing requirements can be applied, it is 

necessary to study and determine the extent of the company's response to its variables. The 

description of the possibility of applying this concept and its diagnosis in the research sample 

requires identification of its potential with regard to the auxiliary factors to be applied before 

beginning to describe the variables approved in the questionnaire . 

First: Description of the General Company for the manufacture of home furniture in Mosul 

Sample Research: 

The reason for choosing this company is a field of research for a variety of reasons because it is a 

relatively large / mixed sector in Nineveh province, specialized in the manufacture of home 

furniture in Mosul, which is supported by the state continuously, supporting the national economy 

and developing industrial production in order to obtain the international quality certificate, As well 

as the importance of the products of this company, which covers most of the needs of the local 

market and the following table gives a definition of the company investigated. 

Table (2) 

A simplified definition of the company in question * 
Company Company Profile 

 
National Furniture 

Manufacturing 

Company in 

Mosul 

 

The company was founded in 1986 and works in the machinery of modern German origin, 

producing various types of furniture (including reception furniture, office furniture, dining 

rooms, bedrooms, dushma line and sponge factory and refrigerators, which was recently opened 

with modern machines and mechanisms) The reasons that prompted the researcher to choose this 

company In the following 

1. It is one of the large industrial companies in the mixed sector in Nineveh province as well as 

the foundation of its establishment. 

2. Being a company that has experience relative to its long life. 

3. The diversity of its activities and the variety of its products offered to customers. 

* Company brochure for sample research. 

Second: Description and diagnosis of research variables 

 In order to determine the possibility of applying the requirements of electronic purchasing 

in the company sample of the research by identifying the availability of its requirements, and to 

show the directions of its managers towards this concept by describing the answers of the 

respondents and their analysis in the company the research sample for the variables of the subject. 

The analysis was conducted through the use of the frequency distribution of responses of the 

respondents in the company, percentage distribution, the mean and the standard deviation to show 

the reality of the variables related to the application of electronic purchasing as in Table (3) and 

using the statistical program spss16. 

 

Table (3) 

Frequency distributions and the arithmetic mean of the variables of the questionnaire 
standard 

deviation 
Arithmetic 

mean 

I do not 

agree 

I do not 

agree 

Neutral 

agreed 

agreed  Strongly 

agreed 

variable  
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strongly 

.7181 4.1481 - - 3.7% 1 7.4% 2 59.3% 16 29.6% 8 X1 

.6980 4.2222 - - 3.7% 1 3.7% 1 59.3% 16 33.3% 9 X2 

.8130 4.2593 - - 3.7% 1 11.1% 3 40.7% 11 44.4% 12 X3 

.8006 4.2222 3.7% 1 - - 22.2% 6 33.3% 8 37% 12 X4 

.9488 4.1481 - - 7.3% 2 14.8% 4 33.3% 9 44.4% 12 X5 

.7698 4.1481 7.4% 2 - - 14.8% 4 40.7% 11 37% 10 X6 

.6688 4.7037 - - 3.7% 1 - - 18.5% 5 77.8% 21 X7 

.6427 4.4815 - - - - 7.4% 2 37% 10 55.6% 15 X8 

.6980 4.1111 3.7% 1 3.7% 1 7.4% 2 59.3% 16 25.9% 7 X9 

.9740 4.2222 - - 7.4% 2 14.8% 4 25.9% 7 51.9% 14 X10 

.9799 3.9630 - - 7.4% 2 25.9% 7 29.6% 8 37% 10 X11 

.9578 4.0741 - - 7.4% 2 18.5% 5 33.3% 9 40.7% 11 X12 

.6360 4.5926 - - - - 7.4% 2 25.9% 7 66.7% 18 X13 

.8771 4.0000 - - 3.7% 1 25.9% 7 37% 10 33.3% 9 X14 

.8771 4.3333 - - 7.4% 2 3.7% 1 37% 10 51.9% 14 X15 

.6427 4.5185 - - - - 7.4% 2 33.3% 9 59.3% 16 X16 

.5724 4.4074 - - - - 3.7% 1 51.9% 14 44.4% 12 X17 

1.0755 3.8148 - - 14.8% 4 22.2% 6 29.6% 8 33.3% 9 X18 

.8006 4.1111 7.4% 2 3.7% 1 14.8% 4 40.7% 11 33.3% 9 X19 

.7917 4.3704 - - - - 18.5% 5 25.9% 7 55.6% 15 X20 

Source: Preparing the researcher based on the results of the calculator 

1. Support higher management: 

89% of respondents believe that higher management adopts the policies and procedures that 

contribute to the implementation of the concept of electronic purchasing. This confirms the values 

of the arithmetic mean and the standard deviation of respectively 4.1481 and 0.7181 for variable 

X1, while 92% This is confirmed by the values of the arithmetic mean and the standard deviation of 

4.22 and 0.6980 respectively for the variable X2, And 85% of respondents indicated that the 

management adopts a policy to build a partnership relationship with the supplier through the values 

of the mean and standard deviation, respectively, 4.2593 and 0.8130 for the variable X3, while 70% 

of the respondents indicated that the product development strategy applied with the support of 

management This is confirmed by the values of the arithmetic mean and the standard deviation of 

4.222, 0.8006 for variable X4, and 78% of the respondents showed that the company's management 

involves its employees in achieving the objectives of the buying function. This confirms the values 

of the arithmetic mean and the standard deviation of 4.1481, 78% of respondents said that higher 

management supports the method of continuous improvement of the work of the purchasing 

function and confirms the values of the arithmetic mean and standard deviation, respectively, X5 

respectively, 4.1481, 0.7698 of the variable X6 and meet these results with (Foster, 2001) Which is 

a positive sign of starting its practice and work under its foundations and principles and the ability 

to make the fundamental change that will happen in the work of the company. 

2. Infrastructural 

78% of respondents indicated that the use of hardware and equipment contributes to the reduction 

of routine work procedures. This confirms the values of the arithmetic mean and the standard 

deviation of 4.7037 and 0.6688 respectively for the variable X7, while 93% of respondents said that 

the company management uses modern methods in the field of communications and networks, This 

confirms the values of the arithmetic mean and the standard deviation of 4.4815 and 0.6427 

respectively for the variable X8, and 85% of the respondents. The company obtains information 

about the completion of the work through the Internet through the values of arithmetic mean and 

standard deviation, respectively 4.111 and 0.6980 for the X9 variable, 77% of the respondents said 

that the company achieves its communication with customers through the company's website. This 

confirms the values of the arithmetic mean and the standard deviation of 4.222 and 0.9740 
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respectively for the variable X10, and 67% of the respondents show that the company management 

adopts special software in relationship management With the customer confirming the values of the 

arithmetic mean and the standard deviation of respectively 3.963 and 0.9799 for the variable X11, 

and 74% of the respondents. The company employs the advanced equipment and equipment in the 

field of rehabilitation of human resources and confirms the values of the arithmetic mean and 

standard deviation, respectively 4.041 0.9578 for the variable X12, while 92% of the respondents 

indicated that the company has a human resource with expertise and skills in information 

technology. This confirms the values of the arithmetic mean and the standard deviation, 

respectively, 4.5926 and 0.6360 for variable X13. These results coincide with Beata & Anderson 

(2001) Neglect leads to increase the gap between its users and leave it on the other hand, which 

reflects negatively on the performance of the organizations ascertaining to achieve their objectives. 

3. Education and training 

70% of the respondents indicated that the employee education and training programs are supported 

by higher management. This confirms the values of the arithmetical mean and the standard 

deviation of respectively 4.000 and 0.8771 for variable X14, while 89% of the respondents show 

that the company management encourages its employees to participate in training courses in the 

field of software. The values of the arithmetic mean and the standard deviation, respectively, were 

4.333 and 0.8771 for variable X15, and 93% of respondents said that workers' education and 

training programs were necessary in the quality of purchased materials through mean values and 

standard deviation of 4.51 85 and 0.6427 for the X16 variable, while 96% of the respondents 

indicated that the education and training programs contribute to reducing the time required to 

complete the purchase work. This confirms the values of the arithmetic mean and the standard 

deviation of respectively 4.4074 and 0.5724 for variable X17, and 63% The analysis of the value of 

the purchased items confirms the values of the mean and standard deviation, respectively, of 3.8148 

and 1.0755 for the variable X18, while 74% of the respondents said that the company is involved in 

the new product development programs. This confirms the values of the arithmetic mean and the 

standard deviation, The results show that the company aims to develop its relations with the 

processors by benefiting from the education and training programs of its employees. This confirms 

the values of the arithmetic mean and the standard deviation, respectively, of 4.3704 and 0.7917 for 

the variable X20. These results correspond with Hakim, 2003). The education and training of 

workers is one of the most important activities and administrative practices in any company, 

whatever its nature or type of work and specialization, and with the rapid and successive 

developments in the field of technology. 

  

Conclusions and Suggestions 

First: CONCLUSIONS: 

Depending on what was presented in the theoretical side and the results of the statistical analysis, a 

set of conclusions can be identified as follows: 

1. It appears to be a good level of applicability of e-purchasing in the company being investigated. 

2. The results of the description and diagnosis of the electronic purchase requirements indicate the 

following: 

a. It has been shown that there are encouraging capabilities towards the implementation of e-

purchasing in the company, which is approve by the support and commitment of higher 

management to the importance of electronic purchasing and adoption of this strategy at the 

present time, as well as the ability of the company to generate the financial resources 

necessary to purchase equipment and training staff. 

b. Ensure that education and training programs are encouraged and supported and that they 

contribute to reduce the time required for purchasing. 

Second: Suggestions 

Based on the above conclusions, some suggestions could be made and as follows: 
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1. The necessity of the higher management initiative in the company to be applied to the 

electronic purchasing according to a strategic perspective because of its great importance in 

the development of work and current and future performance on the one hand and the 

presence of interest among the leaders of the company towards the implementation of that 

strategy on the other hand. 

2. To ensure the strengths of the company in respect of electronic purchasing and to prepare 

other requirements that were considered determinants in the process of application. 

3. Organizing training courses to educate employees on the concept and role of electronic 

purchasing and the importance of its application in service organizations. 

Sources: 

1. Hakim, Helmi Hussein 2003, training and career track for employees in Arab institutions, the 

Second Arab Conference for Consulting and Training Sharjah - United Arab Emirates. 

2. Al-Salmi, Ali, 2001, Thoughts on Contemporary Management, Dar Ghraib for Printing and 

Publishing, Cairo University, Egypt. 

3. Ali, Abdul Sattar Mohamed 2001, Modern Warehouse Management and Purchasing: Supply 

Chain Management, i 1 Wael Publishing House, Amman, Jordan. 

4. Awaidis,, Raiman Khairallah Issa, 2008, The role of electronic purchasing requirements in 

enhancing the efficiency of purchasing function. - Position study in some industrial 

organizations in Nineveh province, unpublished master thesis in industrial administration, 

Mosul University, Iraq. 

5. Kurdi, Ahmed Al-Sayed 2011, e-purchasing http://www.maher4ec.com. 

6. Wikipedia, the free encyclopedia, 2009, electronic purchasing e-purchasing 

http: // en.wikipedia.org / wiki 

7. Arabic British Academy For Higher Education ,2009 ,caution warn of e-purchasing  

http//www.abahe.co.uk. 

8. Beata & Anderson , 2001, The Changed  Professional Model Of The IT Project Manager , 

upgrade vol.3 ,no.3.   

9. Daft ,Richard L.,2003, Management , 6
th

 .ed., Thomson South Western U.S.A  

10. Foster , Thomas JR., 2001, Managing Quality : An Integrative Approach , Printice-  Hill , 

Inc., New Jersey.  

11. Invancevich , M. j., 1998, Human Resource Management, 7
th

 Ed Richard D. Irwin, Inc., 

U.S.A. 

12. Krajewski, lee j. and Larry p. Ritzman, (2005) , “Operations Management : Strategy and 

Analysis “ , Don Mill , Ontario , New York: Addition – Wesley  Publishing Company . 

13. Obriskey , 2001, Digital Organization, journal of E-Management California university, 

vol 1, number5. 

14. Wening, Andreas, 2001, Electronic Purchasing Concepts Instruments 

&Benefits,http://www.informatik.fhnuernberg.de/professors/brakeman/ecommerce/epurchasing.

pdf. 

15. http://www.cips.org/documents/e-commerce.pdf  

 

 

 
Annex (1) 

Questionnaire 

First: Information about the respondents 

1. Sex: (   ) male (  ) female 

2. Academic Qualification: Preparatory     ( )   Diploma   (   )   BA     (   ) 

 High Diploma (   )      Master     (    )      PhD(   ) 

http://www.informatik.fhnuernberg.de/professors/brakeman/ecommerce/eprocurement.pdf
http://www.informatik.fhnuernberg.de/professors/brakeman/ecommerce/eprocurement.pdf
http://www.cips.org/documents/e-commerce.pdf
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3. Period of service in the company: (     ) years 

4. Career Status: Higher Management (       ) Department Directors (      ) Managers (     ) 

Second: Electronic Purchase Requirements: A set of requirements required by the 

company to achieve electronic purchasing 

1. Higher Management Support: Higher management responsibility and its ability to 

support and support efforts in establishing e-purchasing requirements 
I do not 

agree 

strongly 

I do 

not 

agree 

Neutral 

agreed 

agreed  Strongly 

agreed 

 

Paragraph 
 

No. 

     Higher management adopts policies and 

procedures that contribute to the 

application of the concept of electronic 

purchasing. 

 

2 

     The objectives of the purchasing function 

are met with the support of higher 

management as one of the effective 

strategies in achieving the company's 

strategy. 

 

1 

     Higher management adopts a policy of 

building strategic partnership 

relationships with the supplier. 

 

0. 

     The new product development strategy is 

implemented with the support of higher 

management. 

 

7. 

     The management of the company involves 

its employees in achieving the objectives of 

the purchasing function 

    2 . 

     Higher management supports the 

continuous improvement approach to the 

purchasing function. 

 

2 . 

 

2. Infrastructure: The groundwork for applying the concept of e-purchasing, including 

computers, ICT, networks, software, applications, human skills. 
I do not 

agree 

strongly 

I do 

not 

agree 

Neutral 

agreed 

agreed  Strongly 

agreed 

 

Paragraph 
 

No. 

     The use of equipment and equipment 

contributes to the reduction of routine work 

procedures. 

 

7 

     The company uses modern methods in 

communication and networking. 

 

2 

     The company obtains information about 

completing the work through the internet. 

  

2 

     The company checks its contacts with 

customers through the company's website. 

 

21 

     The company adopts special software in 

customer relationship management. 

22 

     The company employs advanced equipment 

and equipments in the field of human 

resource rehabilitation. 

 

21 

     The company has a human resource with 

expertise and skills in the field of 

information technology. 

 

20 
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3. Education and Training: an interactive process of activities and management practices 

in the company and work procedures to teach individuals working on methods related to 

work on the application of the concept of electronic purchasing. 
I do not 

agree 

strongly 

I do 

not 

agree 

Neutral 

agreed 

agreed  Strongly 

agreed 

 

Paragraph 
 

No. 

     Provide e-learning and training 

programs for employees in support of 

the company's management. 

 

27 

     Management encourages its employees to 

participate in software training courses 

 

22 

     Education and training programs are 

essential in the quality of purchased 

materials 

 

22 

     Education and training programs 

contribute to reducing the time required 

for purchasing. 

 

27 

     The company's management employs 

education and training programs to 

assist its employees in analyzing the 

value of purchased materials 

 

22 

     The company's management involves its 

employees in the new product 

development programs. 

 

22 

     The company's management aims to 

develop its relations with the suppliers 

by benefiting from the education and 

training programs of its employees. 

 

11 
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ÖZET 

Bir ülkenin refah düzeyinin en önemli göstergesi olarak kabul edilen gelir dağılımı, belirli bir 

dönemde mal ve hizmet üretimi sonucu elde edilen toplam gelirin; bireyler, hane halkları, sektörler, bölgeler 

ve üretim faktörleri arasındaki dağılımıdır.  Gelir dağılımı; fonksiyonel,  kişisel, sektörel, bölgesel gelir 

dağılımı olarak gruplandırılabileceği gibi, birincil dağılım ve ikincil dağılım ya da dikey ve yatay gelir 

dağılımı şeklinde sınıflandırılabilir.  

Bir ülkede gelir dağılımını etkileyen faktörler çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik büyüme, 

iktisadi politikalar, dışa açıklık, faiz oranı, enflasyon, nüfusun ve işgücünün yapısı, kayıt dışı ekonomi, 

servet dağılımı, eğitim durumu gibi çok sayıda sosyal ve ekonomik faktörün varlığından söz edilebilir. 

Gelir dağılımı eşitsizliği ise nüfusun belli bir yüzdesinin milli gelirden aldığı pay ile aynı orandaki 

başka bir nüfus diliminin milli gelirden aldığı pay arasındaki dengesizlik şeklinde ifade edilebilir. Gelir 

dağılımı eşitsizliğini ölçmede kullanılan çok sayıda yöntem olmakla birlikte, bunların belli başlıları Lorenz 

Eğrisi, Gini Katsayısı, Atkinson Eşitsizlik Ölçüsü, Yüzdelik Hane Halkı/ Fert Grupları, Kuznets Hipotezi ve 

Yüzde Paylar (P80/20) Analizi olarak sıralanabilir.  

Bu çalışmada, öncelikle gelir dağılımı, gelir dağılım türleri ile gelir dağılımını etkileyen belli başlı 

faktörlerin yanı sıra gelir dağılımının ölçümünde kullanılan yöntemler teorik çerçevede ele alınmış ve 

sonrasında Yüzde Paylar (P80/20) Analizi ile bölgesel ve iller bazında değerlendirmeler yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gelir Dağılımı, Gelir Dağılımını Belirleyen Faktörler, Gelir Dağılımı 

Ölçütleri, Pareto İlkesi 

Jel Kodu: A10, E01, E21 

ABSTRACT 

Income distribution, which is considered as the most crucial indicator of the welfare level of a country, 

refers to the allocation of total income generated by the production of goods and services in a given period 

among individuals, households, sectors, regions and production factors. Income distribution can be classified 

such as primary, secondary, vertical and horizontal as well as it can be categorized into functional, 

individual, sectorial, and regional income distributions. Factors which affect income distribution in a country 

have diversity. These include several social and economic factors such as economic growth, economic 

policies, trade openness, interest rate, inflation, the structure of the population and the workforce, the 

informal economy, the distribution of wealth, and educational status. 

Inequality of income distribution can be described as the inequilibrium between the share of national 

income received by a certain percentage of the population and the share received by another percentage of 

the same population. Although there are many methods used to measure inequality of income distribution, 

the leading ones are as follows: Lorenz Curve, Gini Coefficient, Atkinson Inequality Measure, Percentage of 

Households/Groups, Kuznets Hypothesis and P 80/20 (Principle of Factor Sparsity) Rule Analysis. 

In this study; besides income distribution, income distribution types and the main factors affecting the 

income distribution; the methods used in the measurement of the income distribution are taken into 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

673 

 

consideration in the theoretical framework, and then regional and provincial-based evaluations are made via 

P 80/20 Rule Analysis. 

Keywords: Income Distribution, Factors Determining Income Distribution, Income Distribution 

Criteria, Pareto Principle. 

Jel Codes: A10, E01, E21 

 

 

1. GİRİŞ 

Bir ülke ekonomisinin gelişmişlik düzeyinin ölçümünde göz önünde bulundurulan temel 

kıstas, söz konusu ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) düzeyi ile ekonomik büyüme şeklinde 

ifade edilen GSYİH’daki yıllık artışlardır. Diğer yandan, elde edilen GSYH’nin toplam büyüklüğü 

kadar, bunun ülke içerisinde çeşitli kriterlere göre dağılımı da önem taşır. Bu kriterler arasında 

bölgelere göre dağılım, üretim faktörlerinin veya hane halkının toplam gelirden aldığı pay birincil 

derecede önem taşır. Özellikle de ülkelerarası karşılaştırmalarda kişi başına düşen gelir, diğer bir 

ifadeyle, hane halklarının toplam gelir içerisindeki payı ve toplam gelirin hane halkları arasında ne 

ölçüde adil ya da eşit dağıldığı büyük önem taşır. 

Uluslararası literatürde genel kabul gören ve hane halklarının toplam gelirden aldığı payın 

ölçümünde kullanılan çeşitli gelir dağılımı ölçüm yöntemleri bulunur. Ülkemizde de kullanılan bu 

ölçüm yöntemlerinden belli başlıları Lorenz Eğrisi, Gini Katsayısı, Atkinson Eşitsizlik Ölçüsü, 

Yüzdelik Hane Halkı/ Fert Grupları, Kuznetz Hipotezi ve Pareto (P 80/20) Analizi yer alır.  

Bu çalışmada, gelir dağılımı, gelir dağılım türleri ile gelir dağılımını etkileyen belli başlı 

faktörlerin yanı sıra gelir dağılımının ölçümünde kullanılan yöntemler teorik olarak ele alınmıştır. 

Çalışmanın son kısmında ise söz konusu gelir dağılımı ölçüm tekniklerinden birini oluşturan Pareto 

Analizi çerçevesinde değerlendirmeler yapılmıştır.   

2. GELİR DAĞILIMI VE GELİR DAĞILIMI TÜRLERİ 

2.1. Gelir Dağılımı  

Gelir dağılımı, bir ülkede belirli bir dönemde mal ve hizmet üretimi sonucu elde edilen 

toplam gelirin; bireyler, hane halkları, sektörler, bölgeler ve üretim faktörleri arasındaki dağılımıdır 

(Çalışkan, 2010: 92). Ülkenin refah düzeyinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 

Gelir dağılımı, bireyler ve hane halkları arasındaki gelir farklılıklarının zaman içindeki 

değişiminin servet, sermaye birikimi ve büyüme üzerindeki etkilerini ve kaynak dağılımını belirler. 

Gelir eşitsizliği ise bir ülkede söz konusu kesimler arasında ortaya çıkan bu gelir farklılıklarının 

sayısal bir gösterimini ifade eden ve karşılaştırma amacıyla kullanılan bir ölçüttür (Kızıltan ve 

Çubukçu, 2005: 666). 

2.2. Gelir Dağılımı Türleri 

Gelir dağılımı başlıca dört kategoriye ayrılarak irdelenebilir. Bunlar: 

 Fonksiyonel Gelir Dağılımı: Gelirin sosyo-ekonomik gruplar ve sosyal sınıflar arasındaki 

dağılımını gösterir (Çelik, 2004: 59). Diğer bir ifadeyle, üretim faktörlerinin milli gelirden aldığı 

payı gösterir (Aktan ve Vural, 2002). Bilindiği üzere, üretime katkıda bulunan emek, sermaye, 

girişimci ve doğal kaynak şeklinde sınıflandırılan üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylar 

sırasıyla, ücret, faiz, kar ve rant olarak gruplandırılır. Diğer yandan, emek dışı gelirler kendi içinde 

kâr, faiz, kira gelirleri gibi alt gruplara ayrılabileceği gibi, emek gelirleri de ücret, maaş veya 

yevmiye gibi alt gruplara ayrılabilmektedir. Ayrıca, gelirin sosyal sınıflar arasında dağılımı da, 

sözgelişi emek gelirlerinde olduğu gibi, vasıflı-vasıfsız, sendikalı-sendikasız, beyaz yakalı-mavi 
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yakalı işçi gelirleri şeklinde bireysel olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilmektedir (Çelik, 2004: 

59).   

 Kişisel Gelir Dağılımı: Kişisel gelir dağılımı, gelirin bireyler ve tüketici birimleri 

arasındaki dağılımını içerir. Bu yöntemde elde edilen gelir arka planda kalır. Burada önemli olan 

gelirin ücret, faiz, kar, rant vb. ibaret olması değil, bireyin ne kadar kazanç elde ettiğidir. 

Dolayısıyla, bireyin kendisi önem taşır. Fonksiyonel gelir dağılımında ise, bireyler ve bireylerin 

geliri yerine, üretim faktörlerinin paylarının nasıl verildiği ile ilgilenilir. Kişisel gelir dağılımı ile 

fonksiyonel gelir dağılımı arasındaki bu açık farka rağmen, ikisi arasında yakın bir ilişki bulunur. 

Bir ülkedeki kişisel dağılım, nihai olarak, söz konusu ülkeye ait fonksiyonel gelirin dağılımından 

etkilenir. Üretim faktör ödemeleri adil ve eşitse, kişisel gelir dağılımı da adil ve eşittir. Sonuç 

olarak, bireysel gelir yüksektir. Kişisel gelir artışı, yaşam standardında yükselme ve üretim 

etkinliğinde büyüme anlamına gelir (Kwatiah, 2017). 

 Sektörel Gelir Dağılımı: Tarım, sanayi, hizmet, ticaret ve diğer üretim sektörlerinin milli 

gelirden aldığı payları gösterir. Sektörel gelir dağılımı ülkenin ekonomik gelişim düzeyine ilişkin 

bir gösterge niteliği taşır (Kuştepeli ve Halaç, 2017: 7). Gelişmiş ülkelerde üretim ve hizmet sektörü 

milli gelirden en büyük payı alırken, az gelişmiş ülkelerde tarım sektörünün milli gelir içindeki payı 

oransal olarak daha yüksektir (Altınışık ve Peker, 2008:103). 

 Bölgesel Gelir Dağılımı: Milli gelirin bir ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan kişilere göre 

dağılımıdır. Bölgesel gelir dağılımı, bölgesel gelişmişlik düzeyleri ile ülkenin gelişmiş ve az 

gelişmiş bölgeleri arasındaki farklılıkları gösterir. Bu yöntem bölgesel gelişim araştırmacıları ve 

ülkedeki politika yapıcıları için önemli bir kaynak olduğu gibi, bölgesel kalkınma politikalarının 

oluşturulmasında da yol gösterici bir nitelik taşır (Karabulut, 2006: 24). 

Söz konusu gelir dağılımı türleri, birincil gelir dağılımı ve ikincil gelir dağılımı şeklinde de 

bir ayırıma tabi tutulur. Buna göre (Pehlivan, 2009: 25),  

 Birincil Dağılım: Hiçbir devlet müdahalesinin söz konusu olmadığı, piyasa 

sürecinin işlemesiyle oluşan gelir dağılımıdır.  

 İkincil Dağılım ya da Gelirin Yeniden Dağılımı: Devletin piyasanın işleyişine 

kamu gelirleri ve harcamalar yoluyla yaptığı müdahaleler sonucu meydana getirdiği gelir dağılımı 

olarak ifade edilebilir  

 Gelir dağılımı dikey ve yatay gelir dağılımı şeklinde de gruplandırılmaktadır (Özdede, 

2017). 

 Dikey Gelir Dağılımı: Alt ve üst gelir grupları arasındaki gelir dağılımıdır 

 Yatay Gelir Dağılımı: Aynı düzeydeki kesimler arasındaki gelir dağılımıdır.  

3. GELİR DAĞILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 Gelir dağılımını belirleyen faktörler çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik büyüme, 

iktisadi politikalar, dışa açıklık, faiz oranı, enflasyon, nüfusun ve işgücünün yapısı, kayıt dışı 

ekonomi, servet dağılımı, eğitim durumu gibi çok sayıda sosyal ve ekonomik faktörün varlığından 

söz edilebilir (Dişbudak ve Süslü, 2007:3). Bununla birlikte, bu çalışmada belli faktörlere yer 

verilecektir. Söz konusu faktörler alt başlıklar halinde ayrı ayrı incelenebilir. 

 Ekonomik Büyüme: Ekonomik büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkiye yönelik 

tartışmalar bu ilişkinin yönü ve etkisi üzerine odaklanmaktadır. Ekonomik büyümenin mi gelir 

dağılımını yoksa gelir dağılımının mı ekonomik büyümeyi etkilediği ya da iki faktör arasındaki 

ilişkinin olumlu mu ya da olumsuz mu olduğu bu tartışmaların odak noktasını oluşturmaktadır 

(Bükey ve Çetin, 2017:105). 
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Ekonomik büyüme veya ülke refahı ile gelir dağılımı arasındaki ilişki ilk olarak Kuznetz 

tarafından (1955)  ele alınmıştır. Kuznet’in söz konusu çalışması “Ters U İlişkisi” adını 

taşımaktadır. Kuznets’e göre, gelir, az gelişmiş ekonomilerde nispeten dengeli dağılır. (Bükey ve 

Çetin, 2017:105). Bununla birlikte, GSYİH arttıkça, gelir eşitsizliği önce artacak ve sonra azalmaya 

başlayacaktır. Bu hipotez, işgücünün tarımdan sanayiye geçişinde var olan mevcut verilerle 

desteklenmiştir. Buna gösterilen bir açıklama sektörler arasındaki (örneğin, daha az üretken olan 

tarım sektörü ve daha fazla üretken olan sanayi sektörü arasında) gelir eşitsizliğinin sektör içindeki 

gelir eşitsizliğine göre daha fazla olduğudur. Sonra, işgücündeki geçişin başlangıç döneminde gelir 

eşitsizliği artar ama işgücünün çoğu sanayi sektörüne geçtiğinde ya da sektörler arasındaki geçiş, 

her iki sektördeki gelir oranlarını eşitlediğinde azalmaya başlar (Bükey ve Çetin, 2017:105 ve 

Kaasa, 2005:9).  

Genel olarak bakıldığında, gelir dağılımı ile ekonomik büyümenin ters yönlü ilişki içinde 

olduğu kanısı yaygın olmakla birlikte, yüksek büyüme performanslarının yakalanabilmesi için 

gelirin adil dağılımından bir ölçüde ödün verilmesi gerektiği de kabul görmektedir. Bununla 

birlikte, gelir dağılımındaki bozulmaya bağlı olarak ortaya çıkan yoksulluk olgusunun büyüme 

üzerinde orta ve uzun dönemde olumsuz etkilerinin görülmesi kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla, 

büyüme politikalarının gelirin yeniden dağılım politikaları ile birlikte yürütülmesi kalıcı büyüme 

performansları yakalanmasında etkili olacaktır (Borluk, 2014). 

 Piyasa Yapısı: Neo-Klasik iktisatçıların “piyasada tam rekabet koşullarının geçerli olduğu 

ve üretim faktörlerinin üretimden aldığı payın marjinal verimliliklerine eşit olduğu” şeklindeki 

savın aksine, günümüzde aksak rekabet koşulları geçerlidir. Bu piyasa yapısında üreticiler üretim 

hacmini bilinçli olarak düşük tutup, fiyatları yükselterek aşırı karlar elde etmekte, gelir dağılımı 

üretici lehine ve tüketici aleyhine bozulmaktadır (Arman, 2013:6-7). 

 Demografik Faktörler: Gelir dağılımında eşitsizliğe yol açan faktörlerden biri de nüfus 

artış hızının yüksek olmasıdır. Bilindiği üzere, nüfus artış hızının yüksek seviyelerde seyretmesi ve 

göç olgusu ile birlikte nüfusun özellikle belli bölgelerde yoğunlaşması üretim hacminin tüketimi 

karşılayamaması, eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit düzeyde yararlanamama, yüksek işsizlik, 

üretim faktörlerinin üretimden aldığı payın dengesiz dağılımı sorunlarına neden olacağı gibi, 

bölgelerarası gelir eşitsizliği sorununu da beraberinde getirir. 

 Siyasi Faktörler: Devletin ve özel sektörün payı, demokratikleşme, liberalleşme vb. siyasi 

faktörler de gelir dağılımını etkileyen faktörler arasında sıralanmaktadır. Devlet harcamalarının 

büyük bir kısmı emekli maaşı, sübvansiyon, hibe vb. transfer harcamalarından oluşmaktadır. Buna 

bağlı olarak, bir ekonomide devletin payı arttıkça gelir dağılımında daha düşük dengesizlik ortaya 

çıkaracaktır. Ayrıca, kamu sektörü maaşlarındaki eşitsizlik özel sektöre kıyasla genellikle daha 

düşük düzeydedir. Bu da devletin ekonomi içindeki ağırlığının gelir dağılımı dengesizliğini azaltıcı 

ikincil etkisi olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, yapılan bazı araştırmalar devletin 

harcamalarını yüksek gelirli kesime transfer etmesinin gelir dağılımı dengesizliği üzerinde olumsuz 

etkide bulunacağı yönündedir (Kaasa, 2005: 15-16). 

 Emeğin Dağılımı: Üretim faktörü sahipleri söz konusu faktörleri üretimde kullanarak gelir 

elde ederler. Ekonomide en temel üretim faktörü olan emeğin yetişkinler arasında dağılımının eşit 

olduğu yönündeki algının aksine, bireylerin farklı yetenek, eğitim, bilgi, beceri vb. sahip olmaları 

nedeniyle emek homojen bir yapı göstermez. Bu ise emek birimleri arasında ücret farklılıklarının 

oluşmasına yol açar. Bunun iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi, yeteneğin elde edilmesi bir maliyet 

gerektirmesi nedeniyle arzı daha azdır. İkinci olarak, yetenekli işçinin marjinal verimi ve 

dolayısıyla marjinal ürün hasılatı daha yüksektir (Aktan ve Vural, 2002: 26).  
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 Servetin Dağılımı: Kişisel gelir dağılımında ortaya çıkan dengesizliklerin önemli 

nedenlerinden biri, servet dağılımının dengesiz olmasıdır. Bu nedenle, servete bağlı gelir 

dengesizliğinin giderilmesinde arazi, bina gibi belirli bir servet üzerinden alınan ve dolaysız olan 

servet vergileri önem kazanmaktadır (Altınışık ve Peker, 2008: 106). 

 Faktör Fiyatları: Gelir dağılımını etkileyen etmenlerden bir diğeri ise ücret, faiz, rant ve 

kar olarak ifade edilen faktör fiyatlarıdır. Faktörler düşük fiyatlı sektörlerden yüksek fiyatlı olanlara 

doğru hareket etme eğilimini gösterirler. Fiyatların düşük olduğu sektörlerde faktör arz miktarı 

azalır. Bu durum söz konusu sektörde faktör fiyatlarının yükselmesine neden olur. Tersine, 

fiyatların yükseldiği sektörlerde ise arz miktarı artar ve faktör arzındaki bu artış faktör fiyatlarını 

düşürmeye zorlar. Faktör fiyatlarında ortaya çıkan bu hareketlilik faktör fiyatları eşitlenene kadar 

devam eder. Faktör fiyat farklılıkları iki farklı türe ayrılabilir. Bunlardan birincisi dinamik faktörler 

olarak ifade edilir. Bu, faktör fiyatlarında ortaya çıkan farklılıkların gelir dağılımında geçici bir 

dengesizliğe yol açmasıdır. Bir endüstrinin büyümesi ve diğer bir endüstrinin küçülmesi şeklinde 

ortaya çıkan bu tip farklılıklar faktörlerin yeniden dağılımına yol açar ve bu yeniden dağılım bir 

süre sonra farklılıkları ortadan kaldıracak yönde bir etkide bulunur. Bu sürecin ne kadar zaman 

alacağı faktörlerin bir endüstriden diğerine hareket kolaylığına, yani faktör akışkanlık derecesine 

bağlıdır. Faktör fiyat farklılığının ikincisi ise denge farklılıkları adıyla anılır. Buna göre, bazı faktör 

fiyatı farklılıkları kendilerini ortadan kaldıracak kuvvetleri ortaya çıkarmaksızın dengede kalmaya 

devam edebilirler. Denge farklılıkları arazilerin veriminin farklı olması, emeğin yeteneğinin farklı 

olması gibi, kendi içindeki farklılıkları, beceri elde etme maliyetindeki farklılıkları ve farklı faktör 

kullanımlarının parasal olmayan avantajlarındaki farklılıkları içerir. Hangi tür faktör fiyatı farklılığı 

meydana gelirse gelsin, tüketici birimler arasındaki gelir dağılımını fiyatı değişen faktörün lehine ya 

da aleyhine değiştirir (Demirci, 2011). 

 Enflasyon: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış olarak tanımlanan enflasyon ve gelir 

dağılımı arasında doğrusal bir ilişki olduğu söylenemez. Yüksek enflasyon gelir dağılımını önemli 

ölçüde bozmakla birlikte, enflasyon oranlarının düşürülmesinin gelir dağılımının düzelmesine 

doğrudan doğruya etkisi bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, yüksek ve düşük enflasyon 

oranlarının gelir dağılımı üzerindeki etkisinin farklı olduğu söylenebilir. Diğer yandan, enflasyona 

karşı, alt gelir katmanında bulunanlar üst gelir katmanında bulunanlara oranla daha çok etkilenirler 

ve reel gelirlerini koruyamazlar (Bükey ve Çetin, 2017: 106). 

 Küreselleşme: Küreselleşme ile birlikte ülkeler birbirleri ile ve dünya ekonomisi ile daha 

fazla bütünleşmekte,  ekonomik ve sosyal ilişkilerin ulusal sınırlar, zaman ve mekan gibi 

kayıtlardan giderek daha bağımsız olarak şekillendiği bir süreç yaşanmaktadır. Bu sürecin iyi 

yönetilmesi halinde elde edilecek servet ve gelir imkânları milyonlarca yoksulun bu durumdan 

kurtulmasına olanak tanırken, kötü yönetilmesi yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin artmasına yol açar 

(Pehlivan, 2009: 28). 

Küreselleşme sonucu ticaretin ve yatırımın önündeki engeller kalkar, bu ise uluslararası 

sınırları aşma yeteneğine sahip olan gruplar lehine gelir dağılımını değiştirir. Buna bağlı olarak, 

sermaye sahipleri ile nitelikli emek ve kaynaklarını talebin en çok olduğu yerde arz etme olanağına 

sahip kesimin refahı artar. Buna karşın, niteliksiz veya az nitelikli emek ile orta düzeydeki 

yöneticilere yönelik talep daha esnek hale geldiğinden, diğer bir ifadeyle bu kesim ulusal sınırların 

ötesinde kolayca ikame edilebilir hale geldiğinden, bu kesimin refah kaybı ile karşı karşıya kalır 

(Aktan ve Vural, 2002: 30).  
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Diğer yandan, söz konusu sürecin dış ticaret ve iktisadi büyüme üzerinde meydana getirdiği 

olumlu etkiye bağlı olarak iç ve dış piyasalara erişim olanağı artacağından verimlilik ve elde edilen 

ortalama gelir artar. Bununla birlikte, gelir elde etme olanaklarının yetersizliği nedeniyle yoksul 

kesim bu artıştan diğer gruplar kadar yararlanamadığı gibi, refah kaybına da uğrayabilir. Örneğin, 

yabancı yatırımcıları çekmek için dış ticarete yönelik korumacı uygulamaları gevşeten ve vergi 

oranlarını düşüren hükümetlerin vergi toplama yeteneklerinde azalma meydana gelebilir. Bu durum 

ise hükümetlerin eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini yerine getirmede güçlüklerle 

karşılaşmalarına ve geniş halk kitlelerinin yoksullaşması veya yoksulluk riski ile karşı karşıya 

kalmasına ve gelir dağılımının bozulmasına yol açabilir (Pehlivan, 2009: 29).  

 Kayıt dışı Ekonomi: “Yer altı ekonomisi, enformel ekonomi, vergi dışı ekonomi vb. adlarla 

da anılan kayıt dışı ekonomi, bilinen istatistiki yöntemlere göre tahmin edilemeyen ve gayri safi 

milli hasıla hesaplarını elde etmede kullanılamayan gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü” 

olarak tanımlanabileceği gibi, bir başka tanıma göre, “ belgeye hiç bağlanmamış ya da içeriği 

gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin, devletin bilgisi dışına 

taşınmasıdır” (https://www.ekodialog.com, 2017). Vergilendirilemeyen gelir olarak da ifade edilen 

kayıt dışı ekonomi, devletin bilgisi dışındadır.  

Kayıt dışı ekonomi, genellikle ekonomik verimliliğin düşmesine neden olduğu gibi, 

vergilendirilememesinden dolayı kamu gelirlerine bir katkı sağlamamaktadır. Diğer yandan, benzer 

mal ve hizmetleri üreten ve kayıt altına alınabilen kesimle kayıt dışı çalışan kesim arasında etkin bir 

rekabet ortamının, diğer bir deyişle, rekabetçi bir piyasa yapısının oluşması önünde ciddi bir engel 

oluşturduğu ve gelir dağılımının bozulması yönünde etkide bulunduğu söylenebilir (Altınışık ve 

Peker, 2008:105-106). 

4. GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ 

Gelir dağılımı eşitsizliği, nüfusun belli bir yüzdesinin milli gelirden aldığı pay ile aynı 

orandaki başka bir nüfus diliminin milli gelirden aldığı pay arasındaki dengesizlik şeklinde ifade 

edilebilir. Gelir dağılımı serilerinde değişkenliğin fazla olması eşitsizliğin de fazla olduğunun bir 

göstergesidir (Kubar, 2011: 230). 

Gelir dağılımına yönelik hesaplama ve ölçütlerin temeli, muhasebe sisteminin tüm ekonomi 

için genişletilmesine ve iktisadi faaliyetlere uygulanmasına dayanmaktadır. Gelir dağılımına 

yönelik tartışmalar 1930’lu yılların Büyük Depresyonu sonrasında hız kazanmıştır (Çetin, 

2013:215). 

Literatürde gelir dağılımını ölçmede kullanılan çok sayıda yöntem olmakla birlikte, bunların 

belli başlıları Lorenz Eğrisi, Gini Katsayısı, Atkinson Eşitsizlik Ölçüsü, Yüzdelik Hane Halkı/ Fert 

Grupları, Kuznets Hipotezi ve Yüzde Paylar (P80/20) Analizi olarak sıralanabilir.  

Bu çalışmada sözü geçen ölçüm yöntemleri kısaca açıklanacak, Yüzde Paylar (P80/20) 

Analizi ise ayrı bir başlık altında irdelenecektir. 

 Lorenz Eğrisi 

Lorenz (1905) tarafından geliştirilen Lorenz Eğrisi, gelir dağılımlarını temsil eden bir araçtır. 

Söz konusu eğri, bize, toplam gelirin yüzde kaçının belirli bir nüfus yüzdesinin elinde olduğunu 

göstermektedir (Easy Pol, 2005: 2). Diğer bir ifadeyle, bir ülkedeki hane halklarının yüzde kaçının 

o ülkenin gelirinden hangi oranda (yüzde kaç) pay aldığını gösteren bir gelir eşitsizliği grafiğidir 

(http://www.jslon.com, 2017). 

https://www.ekodialog.com/
http://www.jslon.com/
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Grafiğe göre, düşey eken gelirin yüzde dağılımı, yatay eksen ise hane halkının yüzde 

dağılımını göstermektedir. Yukarı doğru eğimle yükselen düz çizgi mutlak eşitlik doğrusu iken 45 

derecelik doğru Lorenz Eğrisidir. Gelirin eşit dağıtılması, hane halklarının yüzde 10’unun gelirin 

yüzde 10’undan pay aldığı, hane halkının yüzde 20’sinin gelirin yüzde 20’sinden pay aldığı, vb. 

anlamına gelmektedir. Lorenz Eğrisi ise gelirin gerçek dağılımını göstermektedir. Bu eğri mutlak 

eşitlik doğrusuna yaklaştıkça gelir daha eşit dağıtılmakta mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaştıkça 

gelir eşit olmayan bir şekilde dağıtılmaktadır (http://www.jslon.com, 2017). Millî gelirin bireyler 

arasında yüzde yüz eşit dağılması halinde, Lorenz eğrisi köşegenle temsil edilen mutlak eşitlik 

doğrusu ile çakışırken, tam eşitsizlik durumunda yatay ve dikey eksenden oluşur (Çalışkan, 2010: 

98-99). 

 Gini Katsayısı 

Gelir dağılımı eşitsizliğini ölçmede kullanılan en önemli yöntemlerden bir diğeri olan Gini 

Katsayısı, 1912’de Corrado Gini tarafından geliştirilmiştir (Pehlivan. 2009: 41). Bu, gelir 

eşitsizliğini tek bir değerde özetleyen ve “0” ile “1” arasında değişen bir katsayı olma özelliğine 

sahiptir. Gelirin adil dağıldığı bir toplumda katsayı “0” değerini alırken, toplumdaki gelirin yalnızca 

bir kişinin elinde toplandığı bir toplum yapısında katsayı “1”e eşit olmaktadır. Söz konusu 

katsayının değeri gelirin büyüklüğü ile ilgili olmayıp, farklı gelir düzeyleri arasında kalan kişi 

sayısına bağlıdır. Katsayının değeri “0” a yaklaştıkça gelir eşitsizliği azalır ve gelir o ölçüde eşit 

dağılırken, “1” e yaklaştıkça kişisel gelir dağılımı eşitsizliği artar (Karabulut, 2006: 26).  

İki eğri (Lorenz eğrisi ve 45 derecelik doğru-çizgi) arasındaki alanın, 45 derecelik doğrunun 

altında kalan alana oranı olarak hesaplanan Gini Katsayısının temel zayıflığı, kolayca ayrışabilir 

veya eklenebilir olmamasıdır. Ayrıca, gelir dağılımının alt ve üst gruplarındaki insanlar arasındaki 

gelir transferlerine, orta gruplardaki transferlere olduğundan daha az duyarlıdır.  Bundan başka, çok 

farklı gelir dağılımları, aynı Gini katsayısını verebilir (United Nations, 2015: 1) .  

 Atkinson Eşitsizlik Ölçüsü 

Bu, en popüler refah esaslı bir eşitsizlik ölçütü olup, belirli bir toplumun vatandaşları arasında 

daha eşit bir gelir dağılımı sağlamak için toplam gelirin ne kadarlık bir oranının yeterli olduğunu 

ifade eder (United Nations, 2015: 1) .  

Gelir eşitsizliklerine verilecek ağırlıkların farklı olmasından dolayı değişik gelir 

dağılımlarının çeşitli eşitsizlik ölçütlerine göre sınıflandırılması halinde ortaya düzgün olmayan bir 

sıralama çıkabilir. Gelir eşitsizliklerine verilecek ağırlıklar değer yargılarından bağımsız değildir. 

Bu nedenle, Atkinson, bir sosyal refah fonksiyonu varsayarak çeşitli eşitsizlik ölçülerini bu sosyal 

refah fonksiyonuna göre yeniden sıralamaya çalışmıştır. Buna göre, toplumun gelir eşitsizliğine 

verdiği ağırlık 0 ile sonsuz arasındadır. Söz konusu ağırlığın 0 olması toplumun gelir dağılımına 

http://www.jslon.com/
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kayıtsız kaldığını gösterirken, sonsuz olması toplumun sadece en düşük gelir grubuna sahip olan 

kişilerle ilgilendiği anlamına gelir. Atkinson eşitsizlik ölçüsü, gelirlerin eşit dağılması durumunda 

belirli bir zamandaki sosyal refah seviyesine ulaşabilmek için o zamanki toplam gelirin ne kadarlık 

bir kısmının yeterli olduğunu açıklamaktadır (Şerbetçi, 2014: 105-106). 

 Yüzdelik Hane Halkı/ Fert Grupları 

  Bu yöntemde hane halkları % 5’lik 20 gruba, % 10’luk 10 gruba veya % 20’lik 5 gruba 

ayrılarak toplam gelirden aldıkları paylar açısından karşılaştırılmakta ve gelir dağılımı eşitsizliği 

hakkında bilgi sahibi olunmaktadır 

Kuznets Hipotezi 

Ekonomik büyüme ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi ilk kez inceleyen Simon Kuznets 

(1955), kalkınma sürecinde çalışan nüfusun ekonominin yüksek verimliliğine sahip sektörlerine 

doğru aktıkça gelir eşitsizliği ile büyüme arasındaki ilişkinin önce artan, sonra azalan bir ters-U 

şeklini takip etmesi gerektiğini ifade etmiştir (Ak ve Altınbaş, 2016: 94). 

Simon Kuznetz, gelirin gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla daha dengesiz bir 

dağılım gösterdiğini ve ekonomik kalkınmanın başlangıç aşamasında artan gelir eşitsizliğinin, 

kalkınma sürecinin ileri aşamalarında daralmakta olduğunu ifade etmiştir. Ekonomik kalkınmanın 

başlangıç aşamasında artan gelir eşitsizliğini ise iki ana faktöre bağlamaktadır. İlk olarak, 

tasarrufların dağılımındaki dengesizliğin, gelir ve servet dağılımındaki dengesizlikten daha büyük 

olduğunu ifade etmiş ve tasarrufların dengesiz dağılmasının nihai etkisinin ise diğer şartlar aynı 

kalmak kaydıyla, gelir getiren aktiflerin üst gelir gruplarının elinde toplanmasına yol açtığını öne 

sürmüştür. İkinci olarak,  nüfusun gelir eşitsizliğinin düşük olduğu kırsal kesim ve kırsal kesimi 

tanımlayan sektörlerden eşitsizliğin büyük olduğu kent ve kentteki sektörlere doğru yönelmesinin 

diğer şartların değişmediği varsayımıyla, gelir dağılımındaki dengesizliği arttırdığını söylemektedir. 

Ekonomik kalkınmanın ilerleyen aşamalarında teknolojik değişim, demografik yapıdaki gelişmeler, 

hizmet gelirlerinin yaygınlaşması ve sosyal adaleti sağlamaya yönelik politik kararlar tasarrufların 

gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmaktadır. Kentlerdeki düşük gelire sahip 

grupların organize olup, baskı grupları oluşturmaları ile birlikte koruyucu ve destekleyici ekonomi 

politikalarından yararlanmaya başlamaları ile gelir eşitsizliğini artıran söz konusu faktörler de baskı 

altına alınmaktadır (Dağdemir, 1998: 42).  

5.BİR GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ ÖLÇÜM TEKNİĞİ: YÜZDE PAYLAR 

ANALİZİ/PARETO İLKESİ (P80/20) VE FARKLI KULLANIM ALANLARI 

Pareto İlkesi veya Yüzde Paylar Analizi, bir diğer adıyla P80/P20 oranı ise, hane halkının 

%80’lik kısmının elde ettiği gelirin hane halkının %20’sinin elde ettiği gelire oranıdır (Perry, 2005: 

6). Dolayısıyla, bu hesaplama tekniği,  geliri daha yüksek olan %20’lik grubun geliri düşük olan ilk 

%20’lik gruba göre toplam gelirden kaç kat fazla pay aldığını gösterir (TUİK, 2011). Böylece, bu 

tekniğe göre toplam gelirin %80’i toplumun %20’sinin elinde bulunduğu halde, gelirin kalan 

%20’si, toplumun %80 çoğunluğu tarafından paylaşılmış olmaktadır.   

Pareto İlkesi, İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto tarafından 1897 yılında geliştirilmiştir (Kara, 

2017). Pareto, 19. yüzyılda İngiltere’nin servet ve gelir dağılımını incelemiş ve ülkede servetin 

büyük bir bölümünün, nüfusun küçük bir kesiminin elinde toplandığını görmüştür. Aynı araştırmayı 

ülkesi İtalya için de tekrarlamış ve aynı sonuca ulaşmıştır. Buna bağlı olarak, insanlar ile sahip 

oldukları gelir ve servet oranları arasında her ülke ve her dönem için geçerli dengesiz ancak 

istikrarlı bir matematiksel ilişkinin olduğunu dile getirmiştir (Uzun, 2013).  

Söz konusu yaklaşım ” Pareto Diyagramı” adı verilen bir grafikle de gösterilebilmektedir. Bu 

diyagramda Y ekseni maliyet ya da bir durumun frekansını  temsil ederken, X ekseni nedenlerin 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
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yüzde olarak dağılımını gösterir. En çok yüzdeye sahip olan neden en başta olmak üzere azalarak 

dizilir. Pareto Diyagramının oluşturulmasında izlenecek adımlar şöyledir (Kara, 2017): 

 Sebepleri incelenecek kriter belirlenir. 

 Bu kritere ait bütün sebepler listelenir. 

 Sebeplerin hangi sıklıkla gözlemlendiği ölçümlenir. 

 En sık gözlenenen sebepten başlayarak, azalan şekilde grafiğe dökülür. 

 Kümülatif(birikimli) sıklık değeri hesaplanır ve grafik çizilir. 

Pareto tarafından ortaya atılan ve “80/20 Kuralı” adı da verilen teknik,1940’ların sonunda, 

Joseph M. Juran tarafından geliştirilerek, yine kendisi tarafından “Pareto İlkesi” adıyla anılmaya 

başlanmıştır. “Pareto İlkesi” ya da “Pareto Kuralı” olarak adlandırılan kural önceliklerin 

belirlenmesi ve hayatın işleyişini yönetmede kullanışlı bir araç haline gelmiştir (Reh, 2017). 

Juran, “Pareto İlkesi” ni uygulamaya koyduğu öncül çalışmalarında kusurların %20’sine 

sorunların %80’inin yol açtığını bulmuştur. Adı geçen tekniğin geçerli olabildiği bazı örnekler söyle 

sıralanabilir (Reh, 2017).:  

  Proje yöneticileri işin %20’sinin zaman ve kaynakların %80’ini tükettiğini bilir 

  Şikâyetlerin %80’i müşterilerin %20’sinden kaynaklanır 

  Kalitenin %80’i ürünlerin %20’si ile meydana gelir 

  Fonların %20’si bağışçıların%80’i tarafından sağlanır 

Dolayısıyla, bu kuram gelir dağılımlarındaki eşitsizlikleri ölçmek için geliştirilmiş olmakla 

birlikte, daha sonra problem çözme tekniklerinde de kullanılmaya başlanmıştır (Akşen, 2016). 

Pareto İlkesi’nin uygulama alanlarından bir tanesi kütüphane ve bilgi bilimi literatürüdür. Bu 

kuralın kütüphanecilik ve bilgi bilimindeki kullanımına “80/20 Kuralı” adı verilmekte ve ürünlerin 

%80’inin, kaynakların %20’si tarafından gerçekleştirilebileceği ifade edilmektedir (Yılmaz, 2005: 

2). 

Pareto İlkesi altı sigma ve toplam kalite kontrolü konularında da kullanılan bir yöntemdir. 

Bunun yanısıra, bu ilkeye, stok giderlerini düşürmek amacıyla tedarik zincirleri yönetimi ve stok 

optimizasyonları çalışmalarında da başvurulur (Akçok, 2017). 

Doğal olarak, söz konusu ilke girdiler ve çıktılar arasındaki dengesizlik ilişkisini incelerken 

80 ve 20 sayılarını kesin olarak baz almamaktadır. Bu dengesizlik ilişkisi 65/35, 75/25, 70/30 veya 

aradaki sayıların herhangi bir kümesi şeklinde de olabileceği gibi,  yüze tamamlanması da her 

zaman gerekli olmayıp, yüz sadece algılamada kolaylık sağladığı için kullanılmaktadır 

(http://www.matematiksel.org, 2017). 

5. LİTERATÜR TARAMASI 

Dağdemir (1998), yaptığı çalışmada Kuznets (Ters U) hipotezinin gelişmekte olan ülkeler 

açısından geçerliliği ile bu ülkelerde ekonomik kalkınma sürecinde gelir eşitsizliğinin önce artıp, 

kalkınmanın belirli bir aşamasından sonra giderek azalmasının ne anlam ifade ettiğini araştırmıştır. 

Araştırma sonucunda kamu harcamaları, enflasyon, reel faiz ve işsizlik oranının gelir dağılımı 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Buna göre, kamu harcamalarının en yüksek 

gelirli gruptan düşük gelirli gruplara gelir transferi etkisi yaratarak gelir dağılımını iyileştirdiği, 

enflasyon, reel faiz ve işsizlik oranındaki artışların ise kamu harcamalarının yarattığı etkinin aksine, 

geliri düşük gelirli gruplardan yüksek gelirli gruplara doğru aktararak gelir dağılımını olumsuz 

etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. 

http://www.matematiksel.org/
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Kızıltan ve Çubukçu (2005) tarafından yapılan çalışmada ise Erzurum il merkezindeki hane 

halkı üzerinde yapılan anket çalışması ile 1994 yılından 2002 yılına kadar gelir dağılımının ne 

yönde değiştiği incelenmiştir. Araştırma Erzurum il merkezinde 4 beldede 500 hanede yapılmış ve 

hane halkının gelir düzeyine ilişkin verilen cevaplar SPSS ve EXCEL programları yardımıyla analiz 

edilmiştir. Bunun yanı sıra Gini Katsayısı ve Lorenz Eğrisi yardımıyla ve Gini formülü ile 

hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda 2002 yılında en düşük gelire sahip %10’luk kısmın toplam 

gelir içindeki payı %1.82 iken, en yüksek gelire sahip %10’luk dilimin toplam gelirden aldığı payın 

%42.24 olduğu görülmüştür. 1994 yılında ise bu oranların sırasıyle, %2.25 ve %36.81 olduğu 

belirtilmiş ve dolayısıyla söz konusu yıllar arasında gelir dağılımının bozulduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca, Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı kullanılarak yapılan incelemede ise gelir adaletsizliğinin 

daha da derinleştiği sonucuna varılmıştır. 

Dişbudak ve Süslü de (2007) yaptıkları araştırmada Gini ve Katsayıları, kişi başına gelir, 

enflasyon, dışa açıklık ve bütçe dengesi verilerini kullanarak, gelir dağılımını etkileyen faktörleri 

ARDL sınır testi yöntemi kullanarak analiz etmişlerdir. Araştırmacılar tarafından elde edilen 

bulgulara göre, Türkiye'de 1963-1998 yılları arasında iktisadi büyüme ve dışa açıklığın gelir 

dağılımını düzeltici etkileri görülürken, enflasyonun gelir dağılımını bozucu bir etkisi olduğu ve 

bütçe açıklarının gelir dağılımı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı saptanmıştır. İktisadi 

büyümenin kısa dönemde gelir dağılımı üzerinde bozucu bir etki yaratmakla birlikte, uzun dönemde 

gelir dağılımını olumlu etkilediği vurgulanmış, dışa açıklığın gelir dağılımı üzerindeki etkisinin ise 

çok sınırlı olduğu tespit edilmiştir. 

Cural (2009), OECD ülkelerinde veri bütünlüğünü dikkate alarak 1980 sonrası dönemde 

kişisel gelir dağılımının değişik göstergeler ışığında eğilimi, devletlerin gelir eşitsizliğini azaltmak 

için yaptığı müdahaleler ve bu müdahalelerin etkisini Gini Katsayısı ve Yüzde Paylar Analizi 

yöntemlerini kullanarak analiz etmiştir. Araştırma sonucunda, 1970 yılından itibaren dünya 

genelinde ve araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle yirmi yıldır gelir eşitsizliğinin ortalama olarak iki 

puan artmakla birlikte, ülkeler arasında eşitsizliklerin çok daha büyük olduğunu görmüştür. Diğer 

yandan, araştırmacı, söz konusu ülkelerde kişi başına ortalama gelir ile eşitsizlik arasında yakın bir 

ilişki olduğunu, genel olarak, kişi başına gelirin yüksek olduğu ülkelerde eşitsizlik daha düşük iken, 

kişi başına gelirin düşük olduğu ülkelerde eşitsizliğin daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Buna 

karşın, 1970‐2006 döneminde kişi başına ortalama gelir önemli oranda artmasına rağmen, ülkelerin 

üçte ikisinde eşitsizliğin arttığını ifade etmiştir. 

Ay (2010) yaptığı çalışmada Türkiye’de vergi yapısının gelir dağılımı üzerindeki etkisini 

incelemiştir. Araştırmacı söz konusu çalışmasında gelir dağılımını etkilediği düşünülen büyüme 

oranı, dış ticaret açığının GSYİH’ya oranı, yükseköğretim okullaşma oranı, sendikalaşma oranı, 

IMF yapay değişkeni şeklinde gelir dağılımını etkilediği düşünülen temel faktörlerin Türkiye’deki 

gelir dağılımına etkilerini zaman serisi regresyonu yöntemini kullanarak test etmiştir. Çalışma 

sonucunda ülkemizde dolaylı vergilerin özellikle de tüketime dayalı vergilerin yüksek olmasının 

toplum içerisinde bir dengesizliğe yol açtığı ve gelir dağılımını olumsuz etkilediği sonucuna 

varılmıştır.  1985‐2005 döneminde OECD ülkelerinin üçte ikisinde eşitsizlik artmıştır. Eşitsizlik 

sadece Fransa, İrlanda, İspanya, Yunanistan ve Türkiye’de azalmıştır. Gelir eşitsizliği 2000 yılından 

bu yana Kanada, Almanya, Norveç, ABD, İtalya ve Finlandiya’da önemli derecede artmış, İngiltere, 

Meksika, Yunanistan, Avustralya, İsveç ve Hollanda’da ise önemli derecede azalmıştır. 

Yine Çalışkan (2010) tarafından yapılan bir başka çalışmada, Türkiye’nin özellikle OECD 

ülkeleri içindeki konumu değerlendirilmektedir. Buna göre, Türkiye'de Gini katsayısı dikkate 

alınarak yapılan araştırmada, gelir dağılımının 1968’den 1987 yılına kadar iyileştiği, 1987–1994 

yılları arasında bozulduğu, 1994 yılından sonra istikrarlı bir biçimde düzelme eğilimine girdiği 

değerlendirmesi yapılmıştır. Ancak, yüzdelik dilimleme yöntemine göre yapılan değerlendirmelere 

göre, gelir dağılımındaki bu iyileşmenin, en alt gelir diliminin payında önemli bir gelişme 

olmamasına rağmen, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrası en üst gelir diliminin payının 
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düşmesinden kaynaklandığı şeklinde yorumlanmıştır. Yüzdelik dilimleme yöntemine göre yapılan 

değerlendirmelere göre,  nüfusun en yoksul % 20’lik dilimi harcanabilir gelirin % 6,1’ini aldığı 

halde, en zengin % 20’lik dilimi harcanabilir gelirin % 44,4’üne sahip olmaktadır. Gini katsayısında 

düşme olduğu değerlendirmesi yapılmakla birlikte, katsayının değerinin gelişmiş ülkelere göre çok 

yüksek olduğu, OECD ülkeleri arasında gelir eşitsizliği bakımından, Türkiye’nin sadece 

Meksika’dan daha iyi konumda olduğu belirtilmiştir.  

Kubar (2011), gelir dağılımı ve Türkiye’de gelir dağılımının 1994- 2007 döneminde izlediği 

seyri değerlendirmiştir. Çalışmada Türkiye’de gelir dağılımının seyri 1994- 2007 dönemine yönelik 

kişisel ve fonksiyonel olarak ele alınmıştır. 1994’de olduğu gibi 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan 

ekonomik krizler sonrası uygulanan programlarda kısa ve uzun dönemli hedeflerin birbiriyle 

çatışmasının ve kısa dönemli hedeflere ulaşma isteğinin gelir dağılımının giderek daha da 

bozulmasına yol açtığı değerlendirmesi yapılmıştır. 

Arman (2013), gelir dağılımının tüketici davranışlarına etkisini incelediği çalışmasında, 

Aydın/Merkez’de 200 bireye anket uygulamış ve elde edilen cevaplar istatiksel frekans, güvenilirlik 

analizi, regresyon analizi, faktör analizi, Kruskal-Wallis H testi gibi farklı analizler kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda, hane halklarının tüketim harcamaları ile gelir dağılımı 

arasında doğrusal bir ilişki olduğu ve tüketim harcamalarının gelir dağılımından önemli ölçüde 

etkilendiği belirlenmiştir. Diğer yandan, yapılan araştırmada, bireylerin tüketim harcamalarının aynı 

zamanda, bireylerin demografik özellikleri başta olmak üzere, eğitim düzeyleri, ikamet ettikleri yer, 

tüketim harcama eğilimleri vb. sosyolojik ve psikolojik faktörlerden de etkilendiği ortaya 

konulmuştur. 

Dunford vd. (2014) tarafından yapılmış uluslararası literatüre ilişkin bir başka çalışmada ise 

Pareto ilkesi ile onun gerçek yaşamdaki önemi tartışılmış, söz konusu ilkenin bazı matematiksel 

modellerle ilişkisi yanında Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı ile olan ilişkisi de ortaya konmuştur. 

Çalışmada gerçek yaşama ilişkin iki verinin Pareto İlkesine uyup uymadığı test edilmiştir. Elde 

edilen bulgular ışığında, Forbes Listesine göre, en zengin kesimin %20’si, paranın %56,72’sine 

sahiptir. Ayrıca, 2011 yılı dünya GSYİH’sına göre dünyadaki en zengin ülkelerin %20’si paranın 

toplam miktarının %91.62’sini elinde bulundurmaktadır. Her iki durumda da sonuçlar Pareto İlkesi 

ile oransal olarak çok yakın bir benzerlik göstermektedir.   

Chandra vd. (2016) tarafından gerçekleştirilen araştırmada da, Asya’daki gelir dağılımı 

eşitsizliği, bu eşitsizliğin etmenleri ve eşitsizlik ile mücadele eden politikalar üzerinde durulmuştur. 

Sonuçların analizinde üç yönlü bir yaklaşım kullanılmıştır. İlk olarak, çeşitli eşitsizlik 

değerlendirmeleri literatürde tanımlanan en yaygın belirleyicilerle ilişkilendirilerek, bu durum temel 

modeldeki sonuçlarla birlikte tartışılmaktadır. İkincisi, Asya'nın bu çalışmanın odak noktası olması 

sebebiyle bazı etmenlerin, özellikle de politikaların etkisinin Asya'daki diğer bölgelere göre ne 

kadar farklı olduğu araştırılmaktadır. Üçüncü olarak, her bir politika sorunu ayrı ayrı incelenmekte 

ve bu politikanın Asya'daki eşitsizliği nasıl etkilediğini değerlendirmek için daha ayrıntılı bir veri 

kullanılmaktadır. Eşdoğrusallık riskini azaltmak için tahminlerin her biri için yeterli sayıda 

değişken ve gözlemi koruyarak, bir defada bir politika alanına odaklanılmaktadır. 

Bükey ve Çetin (2017) de çalışmasında Türkiye’de gelir dağılımına etki eden iktisadi 

büyüme, küreselleşme, enflasyon, vergi politikası ve faiz faktörlerini En Küçük Kareler Yöntemi ile 

1980-2014 yılları arasında analiz etmiştir. Çalışma sonucunda iktisadi büyüme ve vergi yükü 

değişkenleri ile gelir dağılımı arasında anlamsız bir ilişki ortaya çıkarken, küreselleşme, enflasyon 

ve faiz değişkenlerinin gelir dağılımını bozduğu görülmüştür. Ayrıca, cari işlemler dengesindeki bir 

birimlik artışın Gini katsayısını yaklaşık olarak 0.53 birim; enflasyondaki bir birimlik artışın Gini 

katsayısını yaklaşık olarak 0.06 birim, faizdeki bir birim artışın ise Gini katsayısını yaklaşık olarak 

0.05 birim artırdığı ifade edilmiştir. 
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7. Türkiye’de Gelir Eşitsizliğinin Ölçümünde Yüzde Paylar (P80/20) Analizi 

Çalışmamızın bu bölümünde Türkiye’de gelirin eşit ya da dengeli dağılıp dağılmadığı gerek 

iller ve gerekse bölgeler bazında Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TUİK) elde edilen veriler ışığında 

değerlendirilmektedir. 

 

Tablo 1. Eşdeğer Hane Halkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Gini Katsayısı ve 

P80/P20 Oranı  

GİNİ KATSAYISI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TÜRKİYE 0,428 0,406 0,405 0,415 0,402 0,404 0,402 0,400 

Kent 0,415 0,394 0,395 0,405 0,389 0,394 0,391 0,392 

Kır 0,406 0,375 0,378 0,380 0,379 0,385 0,377 0,365 

P80/P20 ORANI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TÜRKİYE 9,5 8,1 8,1 8,5 8,0 8,0 8,0 7,7 

Kent 8,6 7,5 7,5 7,9 7,3 7,4 7,2 7,2 

Kır 8,3 6,9 6,8 7,2 7,1 7,4 7,2 6,5 

Kaynak:TÜİK 

 

Türkiye’de 2006-2013 yılları arasında gelir dağılımı kentler ve kırsal yerleşim alanları 

bazında Gini Katsayısı ve Yüzde Paylar Analizi (P80/P20 Oranı) özelinde Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Söz konusu tablo incelendiğinde, gerek Gini Katsayısı ve gerekse P80/P20 Oranı baz alındığında 

ülke genelinde gelir dağılımının 2006 yılından 2007 yılına kısmen de olsa iyileşme gösterdiği, 2008 

yılında ise 2007’ye oranla durağan bir seyir izlediği göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, 2009 

yılında önceki iki yıla göre göreceli olarak bozulmasına karşın, 2010 yılı sonrasında 2013’e kadar 

durağan seyrini devam ettirdiği ve son olarak 2013 yılında olumlu seyrine geri döndüğü 

görülmektedir. Gelir dağılımında 2009 yılında önceki iki yıla oranla gerçekleşen bozulma, 2008’de 

gerçekleşen küresel ekonomik krizle ilişkilendirilebilir.  Kent- kır ayırımı açısından 

değerlendirildiğinde de, gerek kentsel, gerekse kırsal yerleşim bölgeleri açısından gelir dağılımının 

bazı yıllarda gerçekleşen oransal sapmalar dışında,benzer bir yapı sergilemediği söylenebilir. Diğer 

yandan, Gini Katsayısı baz alındığında, tüm yıllar itibariyle gelir dağılımı kırsal alanlarda kentsel 

yerleşim bölgelerine oranla göreceli de olsa daha yüksek seyretmekle birlikte, P80/P20 Oranına 

göre yapılan değerlendirmede, 2006-2010 yılları arasında benzer bir durum söz konusu iken, gelir 

dağılımının 2011 yılı sonrası 2013 yılına kadar kırsal ve kentsel alanlarda genel olarak birbirine 

yakın seyrettiği dikkat çekmektedir.  

 

Tablo 2. Eşdeğer Hane Halkı Kullanılabilir Fert Gelirlerine Göre Gini Katsayısı ve 

P80/P20 Oranı  

 Gini Katsayısı P80/P20 

 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

TÜRKİYE 0,391 0,397 0,404 7,4 7,6 7,7 

TR10 (İstanbul) 0,367 0,397 0,413 6,1 7,1 7,4 

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 0,308 0,328 0,356 4,7 5,2 6,1 

TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 0,355 0,373 0,357 6,1 6,6 6,0 

TR31 (İzmir) 0,382 0,385 0,384 6,9 7,0 6,9 

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 0,322 0,318 0,321 4,9 4,9 5,0 

TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 0,348 0,354 0,332 5,3 5,4 5,0 

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 0,347 0,354 0,341 5,4 5,6 5,3 

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 0,319 0,321 0,317 4,9 5,0 4,8 
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TR51 (Ankara) 0,389 0,382 0,395 6,9 6,6 6,8 

TR52 (Konya, Karaman) 0,376 0,366 0,355 6,4 6,0 5,7 

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 0,379 0,373 0,381 6,9 6,7 7,0 

TR62 (Adana, Mersin) 0,391 0,396 0,414 7,1 7,2 8,1 

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 0,379 0,386 0,367 6,6 7,0 6,1 

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 0,329 0,308 0,335 5,0 4,7 5,5 

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 0,367 0,358 0,369 6,4 6,1 6,2 

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 0,304 0,315 0,315 4,5 4,9 4,5 

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 0,314 0,310 0,340 4,6 5,1 5,9 

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,351 0,358 0,346 5,8 5,9 5,5 

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 0,309 0,332 0,356 4,9 5,3 5,5 

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 0,413 0,352 0,315 7,8 5,8 5,0 

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 0,366 0,400 0,365 6,2 7,4 6,0 

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 0,367 0,359 0,340 6,3 6,0 5,5 

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,385 0,374 0,412 6,5 5,8 7,7 

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 0,326 0,319 0,328 4,9 4,9 4,9 

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 0,412 0,420 0,380 7,3 8,1 6,6 

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 0,362 0,352 0,362 5,6 5,6 5,9 

Kaynak: TUİK, 2018 

Tablo 2’de iller bazında eşdeğer hane halkı fert gelirlerine göre Gini Katsayısı ve P80/P20 

Oranları görülmektedir. 2014-2016 yılları arası ulaşılabilen söz konusu verilere göre, hem Gini 

Katsayısı, hem de P80/P20 Oranları bazında söz konusu yıllar içerisinde Türkiye genelinde gelir 

dağılımı bozulmuştur. İller dikkate alındığında ise Gini Katsayısı açısından yapılan 

değerlendirmede, 2014 yılında en fazla gelir dağılımı eşitsizliğine sahip il grubu 0,413 ile TRA1 

(Erzurum, Erzincan, Bayburt) olduğu, bunu 0,412 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve 0,391 ile 

TR62 (Adana, Mersin) grubunun izlediği görülmektedir. 2015 yılında bu sıralama 0,420 ile TRC2 

(Şanlıurfa, Diyarbakır), 0,400 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve son olarak 0,397 ile TR10 

(İstanbul) şeklinde gerçekleşmiştir. 2016 yılına gelindiğinde ise 0,414 ile TR62 (Adana, Mersin) 

birinci, 0,413 ile TR10 (İstanbul)) ikinci ve 0,412 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)) üçüncü 

sırada yer almıştır. Öte yandan söz konusu yıllar içerisinde gelir dağılımının en çok bozulduğu iller 

sırasıyla, TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 

Gümüşhane) ve TR10 (İstanbul) olarak dikkat çekmektedir. P80/P20 Oranlarına göre ise Gini 

Katsayısı ile yapılan ölçüme benzer şekilde gelir dağılımının ülke genelinde bozulduğu 

gözlenmektedir. P80/P20 endeksine göre, 2014 yılında gelir dağılımının en bozuk olduğu il grubu 

sırasıyla, 7,8 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), 7,3 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve 7,1 

ile TR62 (Adana, Mersin) olduğu görülmektedir. 2015 yılında 8,1 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 

birinci sırada yer alırken, 7,4 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ikinci sıraya yerleşmiş, TR62 

(Adana, Mersin) 7,2 ile üçüncü sıradaki yerini korumuştur. 2016’da ise 8,1 gibi önceki iki yıla 

oranla gerçekleşen ciddi bir bozulma ile TR62 (Adana, Mersin) ilk sırada, 7,7 ile TRB2 (Van, Muş, 

Bitlis, Hakkâri) ikinci ve 7,4 ile TR10 (İstanbul) üçüncü sırada gelir dağılımı en bozuk iller olarak 

kendine yer bulmuştur. 

Tablo 3. Eşdeğer Hane Halkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre P80/P20 Oranı  

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

TÜRKİYE 9,6 8,1 8,1 8,5 7,9 8,0 8,0 7,7 7,4 7,6 7,7 

TR1 İstanbul 6,7 5,3 6,0 5,9 6,4 6,2 6,4 6,6 6,1 7,1 7,4 

TR2 Batı Marmara 6,3 5,3 5,7 6,4 6,5 6,3 6,2 5,4 5,4 6,1 6,3 
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Kaynak: TUİK, 2018 

 Son olarak, Tablo 3’de eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre P80/P20 oranı 

diğer bir deyişle yüzde paylar analizine göre bölgeler itibariyle yapılan değerlendirme yer 

almaktadır. Buna göre, gelir dağılımı eşitsizliği Türkiye genelinde 2006-2016 yıllarını kapsayan on 

yıllık periyodda bazı yıllar bir önceki yıla göre aynı kalmakla birlikte, inişli çıkışlı bir seyir 

izlemiştir. Ancak 2006’da 9,6 olarak gerçekleşen gelir dağılımı eşitsizliğinin 2016 yılına 

gelindiğinde azalarak 7,7 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Diğer yandan, 2006 yılında gelir 

eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla, TR6 Akdeniz (9,2), TR3 Ege (8,6) ve TR5 Batı 

Anadolu (8,0) iken, 2016 yılında TR6 Akdeniz (7,5), TR1 İstanbul (7,4) ve son olarak TR5 Batı 

Anadolu (7,0) şeklindedir. Burada gerek 2006 ve gerekse 2016 yılında gelir dağılımı eşitsizliği 

açısından TR6 olarak adlandırılan Akdeniz bölgesinin birinciliğini koruduğu dikkat çekmektedir. 

Bununla birlikte, 2006 yılında TR3 olarak adlandırılan Ege Bölgesi bunu izlediği halde, 2016’da 

yerini TR1 İstanbul’a bıraktığı görülmektedir. Diğer tandan, gelir dağılımı eşitsizliğinin en fazla 

olduğu üçüncü bölge olarak TR5 Batı Anadolu bölgesi 2016 yılında da üçüncülüğünü korumuştur. 

 SONUÇ 

Ekonomik sonuçlarının yanında sosyal sonuçlarının da olması iktisat yazınında gelir 

dağılımındaki adalet kavramını sürekli araştırılan bir konu haline getirmiştir. Küresel ekonomi ve 

son küresel kriz sürecinde, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin önemli göstergelerinden 

biri olan gelir dağılımındaki adaletin ölçülmesi konusunda çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bu 

çalışmada, öncelikle gelir dağılımı, gelir dağılım türleri ile gelir dağılımını etkileyen belli başlı 

faktörlerin yanı sıra gelir dağılımının ölçümünde kullanılan yöntemler teorik çerçevede ele alınmış 

ve sonrasında Yüzde Paylar (P80/20) Analizi ile Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeler 

yapılmıştır.  

Pareto İlkesi veya diğer adıyla P80/P20 oranı, hane halkının %80’lik kısmının elde ettiği 

gelirin hane halkının %20’sinin elde ettiği gelire oranıdır ve geliri en yüksek olan grubun geliri en 

düşük olan gruba göre toplam gelirden kaç kat fazla pay aldığını göstermektedir. P80/P20 Oranı baz 

alındığında ülke genelinde gelir dağılımının 2007-2008 yıllarında kısmen iyileşme gösterdiği, 2009 

yılında ise önceki iki yıla göre küresel krizin etkisi ile göreceli olarak bozulduğu görülmektedir. 

Gini katsayısı, 2017'de bir önceki yıla göre 0,001 puan artışla 0,405 olarak gerçekleşirken eşdeğer 

hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre, P80/P20 oranı 7,7'den 7,5'e düşmüştür. Kent- kır ayırımı 

açısından değerlendirildiğinde ise, gerek kentsel gerekse kırsal yerleşim bölgeleri açısından gelir 

dağılımı benzer bir yapı sergilemektedir. 
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TR3 Ege 8,6 6,7 7,1 6,8 6,9 7,1 6,7 6,3 5,9 6,1 6,0 
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Abstract 

              Building waste resulting from the destruction of the buildings in the hostilities is a great 

danger to the environment and public health, especially if there is no integrated plans  developed for 

recycling and benefiting from it, turning it from a curse on health and the environment into a 

blessing and a great source of income , recruit those who have no income, and to those Who have 

been affected by such actions as is the case in developed countries, which is keen to recycling the 

remnants of construction in order to remedy the dangers and damages that result from them. 

            The waste is a huge economic resource that can generate millions if it is best exploited, and 

factories have been set up to be recycled and remanufactured again, which should be aware of many 

of the owners of money. This will return to the country, society and the environment with useful 

results. 

Experts warned of the danger of increasing the volume of waste in our cities, especially 

those which pose a threat to the environment, which resulting from factories and workshops. This  

demanding the development of a national and regional strategy to address the contaminants , that 

are responsible the health and technical  specifications,  stressing the importance of  transform them 

into small industrial cities with the potential for recycling of various kinds. These sites must be 

highly efficient, with adequate projects for disposal. That needs the establishment of factories to 

accommodate this, this  requires a strategic plan that takes into consideration the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats that can be faced  the administration of the disposal of the 

remnants of buildings destroyed as a result of the hostilities, and what may contain remnants of war. 

The research plan will be as follows: 

• Identification of types of solid waste resulting from military operations and disasters 

• construction waste management, 

• Immediate planning and strategic planning for waste management and addressing organizational 

structures for waste management, financial resources and funding foundations, 

• Personnel management and human resources required, 

• To complete the introduction of control of waste disposal and landfill management and recycling 

plants, and 

• Conclusions and recommendations 

Introduction 
  waste can be a great economic resource that can generate millions if it is best exploited. 

Factories have been set up to recycling and re-manufactured. If we look around and see what the 

war machine causes, it is a great destruction in the buildings, and a huge amount of construction 

waste. 

When the stability condition and start the reconstruction and resettlement of the population 

of these buildings destroyed or affected by the hostilities. This means that attention must be given to 

the development of appropriate plans for the disposal of these wastes once the conflict has ended 

and the area will return to safety, so that the residents of the area can return to it and rebuild it. As a 

result of the military operations, Mosul suffered large amounts of demolition of private and public 
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buildings, And services, which adversely affected the return of people from the devastated areas and 

the start of life again. 

 

Research problem 

Mosul city suffers from the accumulation of large amounts of demolition waste as a result of 

the conflict between the forces of evil and the military forces that tried to liberate the city and return 

to life, but these efforts are still random and depend on the efforts of the residents and their limited 

possibilities as well as some of the Civil society organizations that took responsibility to return of 

life to schools and the opening of roads to some areas, which means the need for a plan and a 

government administration to implement the disposal of remnants of war and use them later to 

benefit the public as well as rid the environment of these wastes and recruit  of citizens,  after the 

interruption of ways Of livelihood for many families after the destruction of their sources of 

livelihood in the old city. 

Research goal 

       The aim of the research is to clarify the mechanisms of managing  of war waste and disposal 

methods at present and the effective means to collect them and to benefit from them in the future by 

recycling or use. 

 

Motivational Research 

The main motive for this research is to question the possibility of getting out of this ordeal 

by a grant? To develop successful strategic and practical plans to get rid of these wastes in a proper 

manner and transform the tragedy into a new life for the old city by employing large numbers of 

people who have become homeless or unemployed as a result of the destruction of livelihoods and 

the destruction of their homes? 

Search Plan 

Academic research depends on the available sources of previous experiences in the mechanisms of 

disposal of the remnants of demolition and ways of managing the collection and transport and 

classification of these wastes and ways of disposal. The following topics will be discussed: 

• Identification of types of solid waste resulting from military operations and disasters 

• construction waste management, 

• Immediate planning and strategic planning for waste management and addressing organizational 

structures for waste management, financial resources and funding foundations, 

• Personnel management and human resources required, 

• To complete the introduction of control of waste disposal and landfill management and recycling 

 

Remnants of war and demolition 

Countries that suffer from the effects of war should begin to develop strategic plans that will 

enable them to deal with the effects of war and to spare the inhabitants of their consequences. The 

survival of these waste  is a threat to the environment, especially after watching the effects of wars 

and the two world wars are  not far away. As in many cities of Germany, Japan, Poland and 

Hungary. Today, many cities in Syria and Iraq are suffering from military actions, the military 

machine, and its destructive power, which is twice as large as it used to be. 

The demolition of buildings is caused by military actions from a variety of materials, including: 

1 - concrete, stone and block, since the old buildings consist mainly of stone and plaster, as well as 

many of the modern buildings are used  concrete in construction and are roofing concrete armed 

with iron, which means that the demolition will include a large accumulation of these materials. 
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2 - Iron and sections of aluminum and other metals, which are the remnants of reinforced concrete 

and porches and the various metal sections, especially in stores and workshops. 

3 - Glass, plastic and ceramics, which are used to encapsulate the buildings and insulate them from 

the inside 

4- The remnants of the heritage buildings, which have historical value as well as the remnants of 

war works contained in the above paragraphs. 

 

 

 

 

 

 

 

           This waste can be a curse if we continue to deal with it as it is now, and it can be a wealth 

and gold if we invest in it and benefit from it, by building enough factories to recycling it. For 

example Germany, which have a vast reservoir of clean water, Fresh rivers, treat wastewater with 

the highest degree, so that it is safe to drink. This is not because they need this water, or suffer from 

a shortage of natural water resources, but this is due to their concern to protect the environment 

from the danger of sewage, Lack of water resources at present, however we have not benefited from 

Wastewater treatment, which can be used in the cultivation of forests around the cities contribute to 

reduce the impact of dust on them throughout the year, and can plant forests of trees along the 

highways to reduce desertification, and protect them from sand crawling them, that access to these 

results and achievements It is very easy if we work with sincerity and vision. 

  
 

Kinds of 

war 

construc

tion 

waste 

  

 
 

glass Ancient buildings Reinforce iron bars 

Metal waste Cars demolition 

Official buildings Metal 

waste 
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All the diseases round the world caused by pollution of environment, and the society today 

pays a heavy bill on treatment, stressing the importance of rid the environment of this pollution by 

all means, especially the reduction of hazardous and toxic wastes, with the establishment of 

adequate projects for disposal, and the establishment of plants to accommodate the recycling of all 

waste , Which can generate significant gains for the economy. 

     Development of infrastructure facilities is accompanied by construction, remodeling and 

demolition of buildings, roads, bridges, official buildings and other similar establishments. The 

waste produced mainly consist of inert and non-biodegradable materials such as concrete, plaster, 

wood, metal, broken tiles, bricks, masonry etc. These wastes are heavy, having high density, very 

often occupy considering storage space either on road sides or communal waste bin. In most part of 

the world, on traveling a few kilometers by road, it is not uncommon to see huge piles of such 

waste, (Job Thomas, Wilson P.M.;2013, P1) 

Management of construction and demolition waste 

Demolition management processes for buildings require a set of stages, starting with a 

strategic plan that includes a set of detailed plans, including identifying the sources and types of 

waste, managing the collection of these wastes and the resulting human, material and technical 

capacities. Shall be classified for reuse. The process of disposal of the remnants of the acts of war 

and demolition in the following stages shown in Figure (1) 
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mechanisms or the mechanisms of completion of the demolition. The types of transport 

mechanisms, as some areas in old Mosul cannot allow  large traffic and rid the area of waste, 

Taking into consideration the mechanisms of loading, the initial classification of some waste may 

be cleared by removing the remnants of the war from the unexploded bombs and destroying the 

stores of the terrorist  buried within these buildings, before starting the collection and transport 

operations to the collection areas. 

2 - Transport operations include the development of a plan of the number and kinds of mechanisms  

required to transfer of construction wastes, their types and ages, access to them or finance their 

access, the time required for the arrival of these mechanisms and the scheduling of their use and 

distances to reach the areas of collection and sorting of construction waste, so that the population 

can return to their areas after clearance of these construction waste and open roads (Water, 

electricity, roads, transport, and schools) 

3- Treatment: These construction wastes are classified and collected so that they can be used for 

temporary or permanent recycling or transfer to landfill for reproduction of future energies, 

especially for the daily waste of the resident population. The waste resulting from the hostilities is 

classified and used in various disposal methods. 

4- Disposal: This phase includes two aspects: the first is the immediate treatment of the provision of 

waste disposal areas and the provision of a special landfill for recycling, after the establishment of 

recycling plants for such wastes and benefit from them. And the second used in raw form without 

treatment to fill the roads in the transportation, falling behind the fall of bombs and missiles, in 

preparation for the dumping of asphalt and other tiling materials, or used in the facets of the Tigris 

River and the tributaries that flow into it. 

 

Strategic and public plans for the management of disposal of war waste  

         Removal of debris from demolition and destruction resulting from military operations requires 

the development of long-term strategic plans with phased plans for the disposal of these residues 

and their effects. These effects continue for long periods. Most of the countries affected during the 

two World Wars suffer from the effects of the accumulation of large amounts of rubble, These plans 

can therefore be divided into: 

 

Financing plans 
        The process of disposing of the construction waste of buildings requires the concerted efforts 

of a large group of government institutions and the assistance provided by NGOs, all of which 

require the provision of a large amount of funds to collect and move these wastes and the return of 

life to the city, we can identify the sources of funding: 

1- The general budget of the state, through which appropriate allocations can be made to the 

ministries of service, each according to their specialization, in order to guide the efforts of its 

departments to rebuild the infrastructure and through it the efforts to remove the effects of 

demolition. 

2. Donations from non-governmental organizations working in the field of restoring life to 

destroyed areas and providing mechanisms and plans for the removal of rubble, as in the plan of use 

of the Dumber, small bearing mechanisms that can penetrate the alleys and narrow alleys of the old 

Mosul. 

3. Donations from the city's residents, which are received from inside and outside the city, and some 

of them from outside Iraq, which aim to restore the life of the heritage buildings, mosques and holy 

areas of the other religions. This requires guidance and follow-up in order to serve the 

reconstruction. 

4- The money coming from conferences for donor countries and the loans granted by international 

institutions, which require the government and the bodies working in reconstruction to guide them 
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appropriately according to successive phased plans to restore life to the old city. 

5 - Investors from inside and outside Iraq, who are interested in removing the remnants of 

demolition, destruction, recycling or use of this rubble, and obtain approvals to provide the land and 

areas required for the establishment of laboratories for recycling 

 

Foreign investment 
          Foreign investments that can be encouraged by enacting the necessary laws to restore life to 

the old city. The presence of investors requires many laws in the legal status of the investor and the 

possibility of obtaining on-site facilities and movement within the country and attracting human 

cadres necessary for work and operation, as well as financial facilities and the import of equipment 

For the establishment of recycling plants, as well as export facilities for some of the waste after 

recycling, exceed the need for local use. 

 

Recycling projects 
         The State should develop strategic plans to be established by the municipal services for 

recycling projects, since these projects require long-term construction and in-depth feasibility 

studies in various areas, economic, financial, environmental and technical, as well as the possibility 

of using their potential after the elimination of the effects of destruction and war. Recycling of 

demolition and construction waste. 

 

Waste management strategy: 

 

 

 

 

 

Waste management includes what is shown in the form. It requires reducing the volume of 

waste, reusing the waste that can be salvaged or diverted to resources. Many of the waste of 

building demolition is recycled and used in other activities. Plant waste and food are recycled to 

take advantage of it. As the fertilizer and development of the green belt around the city to reduce 

the environmental effects as well as reduce the effects of desertification, and take advantage of the 

surplus in export. What remains is the preparation of special landfills that can be used in the future 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

695 

 

to generate energy from gases emitted from landfills. 

       Many of these wastes are a burden on public health and are a major impediment to the return 

of life to the Old City, its departments and markets, as well as the security threats that may arise 

from some of the unexploded ordnance. Therefore, a committee  of expertise and competences 

(Municipalities, Works, Roads and Bridges, Universities, Engineers Syndicate) to develop a 

strategy for collecting and disposing of the remnants of military operations, including: 

1- Develop the infrastructure for waste collection management and associated operations and 

allocate land plots for collection and sorting in anticipation of the disposal process. 

2. Develop monitoring and verification of quantities and types of construction waste. 

3. Develop the financing mechanisms plan during the next five years. 

4- The strategic plans shall be modified to exceed the five-year plans in accordance with the 

changes that appear as a result of the initial operations of the annual plans set for the disposal of 

these wastes and to achieve the general goals of rehabilitation of the city and restoration of life. 

5. Promoting a culture of recycling and developing the necessary plans to provide logistical support. 

6. Develop special plans (planning waste disposal / classification / licensing / collection of waste 

and waste and transfer / provision of sufficient land and areas to be collected before recycling near 

recycling facilities / development plan for importing recycling plants from crushers, segregators, 

conveyor belts, Plan to provide these facilities with the necessary energy to rotate them / develop a 

guide to classification of waste and methods of disposal or benefit) 

 

Waste Management 
Development of organizational and administrative structures: The organizational and administrative 

structures of waste management departments should be developed in order to protect and preserve 

the environment and improve the efficiency of the services provided to the community. Therefore, 

the emergence of waste disposal management ideas and sustainable development to preserve 

environmental resources and find ways to take care of the environment, (Ektewan Manowong; 

2012; P2) It must be: 

1. socially acceptable 

2. Environment friendly 

3. Conservation of natural resources 

Waste management is no longer an option in some countries that have passed laws that concern the 

environment and develop systems through which to benefit from demolition, construction and other 

residues (Nicholas Hunt; 2014, P3) 

 

Combinations and classifications 

 Plans are being made to collect construction waste from military operations, including 

several stages, starting with the removal of waste from the main roads, so that the vehicles can carry 

the rubble, and then determine the directions of collection of waste to be classified before it is 

directed to the treatment methods and disposal. Which will be followed for waste disposal (National 

Solid Waste Management Program: 2017, p. 10) 

1. Population areas are divided into (high density / medium / low) 

2. Commercial areas and markets 

3- Industrial zones (light / medium / heavy) 

4- State institutions and departments (schools / hospitals / government departments) 

5. Public facilities (theaters, cinemas / train stations, gardens and parks) 

6 - tourist and archaeological areas 

7. Public streets 
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Waste treatment and disposal methods:  

In order to prepare an integrated plan, the waste resulting from the military operations in the 

cities should be classified and collected prior to their transfer. The disposal plans should be 

prepared as follows: 

1. Landfills and dumps: Landfills should be provided for general waste. Remains of demolition will 

be transferred to aggregation areas for current or future treatment. 

2. Disposal of Hazardous Wastes, This type of waste should be given particular attention. Ordinary 

landfills cannot be used for the disposal of hazardous (chemical / military) waste, but landfills 

should be allocated in a manner that does not affect the environment and groundwater. 

3. Disposal of medical waste (syringes / patient residues / brushes and linens) is disposed of with 

controlled incineration and provided with pollution control devices from gaseous emissions which 

ensure sustainable protection of the environment. 

4. Disposal of wastewater 

 

Waste uses 

             The use of demolition and construction waste has many commercial advantages including: 

1- Low cost per ton compared with products that are recycled in quarries. 

2- Local manufacturing and thus reduce transport costs. 

3. Recycled materials are less dense, resulting in reduced cost per cubic meter. 

4 - the operation of a large number of manpower and the exploitation of unemployed human 

resources and reactivate the economy, especially the result of recession after the war to destroy 

markets and livelihoods. 

5. Reduce waste and restore life to affected areas and facilitate reconstruction, conservation of 

natural resources and non-depletion of quarries, which is a threat to the environment. 

6. Restoring life to areas where demolition waste is removed and facilitating the reconstruction and 

economic activity of the affected markets. 

7 - the possibility of future utilization of the facilities that will be built for the purpose of recycling 

for the remnants of military operations, for the purpose of recycling all the remnants of construction 

and demolition in the future. 

8 - These establishments represent centers of attraction and operation of many disciplines and thus 

reduce unemployment rates, especially for graduates of colleges. 

9 - the possibility of recycling for other wastes such as iron, plastic and paper and reuse, and this 

also requires the establishment of projects to rotate these wastes. 

10 - The possibility of using the materials resulting from the recycling of demolition waste, after 

treatment, in the paving of roads destroyed and return to life (paving airports, reconstruction of 

destroyed roads) 

11 - Reduce waste received in landfills and reduce the impact on global warming. 

 

 

Conclusions and recommendations 

 

Through the above, the researchers conclude: 

1- The absence of a declared strategic plan that includes the removal of the effects of the war 

construction  waste. It is a group of efforts of the governmental departments, as required by the 

need, in addition to the efforts of the residents who wish to return to their destroyed homes as well 

as the efforts of the relief organizations. 

2 - There are no plans to use the money obtained for the return of infrastructure and the optimal use 

of the accumulated demolition waste, which hinder the restoration of life of the old city. 
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3 - The allocations that have been monitored for the reconstruction of the city do not reach  the level 

of disaster that has been happened. 

4 - Much of the money that was supposed to be obtained from the donor countries has been 

transferred to projects that serve other governorates and cities that were not affected by the military 

actions. 

5 - Lack of infrastructure for the recycling and use of the remnants of hostilities 

 

Recommendation 
Based on this, the researchers recommend the following: 

1 - The development of strategic plans include many aspects are not only financial but operational 

for the people of the city and the construction of laboratories for recycling after the allocation of the 

required land, 

2 - to develop plans to eliminate the remnants of war and accumulated waste, to serve the 

environment and the money it generates as a result of the sale of recycled waste. 

3- To enact the laws necessary to bring in foreign investments in the areas of recycling in general to 

encourage investors in this field. 
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Özet 

Amerika’da yaşanan 2008 Ekonomik krizinden sonra finansal okuryazarlık konusu dünyanın gündemine 

girmiştir. Özellikle küreselleşmeyle beraber artan finansal krizler bütün ülkeleri derinden etkilemeye 

başlamıştır. Ayrıca finansal araçların türlerinin artması, rekabet ve teknolojideki hızlı değişimler ve tüketim 

alışkanlıklarındaki değişimler de finansal okuryazarlığın önemini daha da arttırmıştır. Özellikle iş hayatı 

içinde olan yöneticilerin bu konuda daha çok bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, Kırgızistan’ın başkenti olan Bişkek şehrinde faaliyet gösteren işletme yöneticilerinin 

finansal okuryazarlık düzeylerini belirlemektir. Uygulanan anket yöntemi ile tesadüfi olarak belirlenen 50 

farklı işletmedeki yöneticilerden veriler elde edilmiştir.  Finansal okuryazarlık ölçeğinde 24 ifade yer 

almakta ve bazı sorular çoktan seçmeli iken bazıları Likert tipi sorulardan oluşmuştur. . 

Araştırma bulgularına göre, işletme eğitimi alan yöneticilerin diğerlerine göre daha yüksek finansal bilgi 

seviyesine sahip oldukları ancak ülkenin ekonomik ve politik özellikleri sebebiyle tasarruflarını çoğunlukla 

kayıt dışı tuttukları belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Finansal okuryazarlık, Yönetici, Özel Sektör, Bişkek, Kırgızistan  

DETERMINATION OF THE MANAGERS’ FINANCIAL LITERACY LEVELS:  CASE OF 

BISHKEK 

Abstract 

Financial literacy came to the fore in the world after the American economic crises in 2008. Financial crises 

especially increasing with globalization influenced deeply all countries. Also, variety of financial 

instruments, rivalry and fast changing in economy and in consumption habits increased the importance of 

financial literacy. Especially managers in business life are required to be donated about the issue.  

The aim of this paper is to investigate the financial literacy levels of business managers operating in Bishkek, 

the capital of Kyrgyzstan. A questionnaire form was used to collect the data of the randomly determined 50 

different managers. There are 24 items in financial literacy scale and includes some multiple choice and 

some Likert type questions.  

According to the research findings, managers with business administration education have higher financial 

literacy levels than the others but too many managers hide savings under the mattress due to economic and 

political characteristics of the country.  

Keywords: Financial literacy, Manager, Private Sector, Bishkek, Kyrgyzstan 

1. Giriş 
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21. yüzyılda finansal mimarideki finansal hizmetler gün geçtikçe genişletmektedir. Bu 

nedenle bireyler karşılaştıkları finansal sorunları çözümlemede daha çok seçeneğe sahip olmaktadır. 

Bireyler yeni teknolojileri kullanabilmek ve bilinçli finansal kararları verebilmek için bilgi akışına 

ihtiyaç duymaktadır. Bir çok kişi faiz hesaplamaları, nominal ile gerçek değer arasındaki farkları ve 

riskin dağıtılması için portföy çeşitlendirilmesi gibi temel finansal kavramları bilme ve 

kullanabilme yetisine sahip değildir. Tahviller ve hisse senetleri arasındaki farklılıklar, yatırım 

fonlarının nasıl yapıldığı ve temel varlık fiyatlandırması gibi daha karmaşık finansal kavramlar 

hakkındaki bilgi sahibi bireylerin sayısı çok daha azdır. Finansal araçlarla ilgili kavramların 

farkında olma, karar vermede gerekli olan bilgileri elde etme, anlama ve değerlendirme süreçleri 

literatürde finansal okuryazarlık kavramı kapsamında değerlendirilmektir (Er vd. 2014, 114). 

Türkiye’de finansal okuryazarlığın artırılmasını hedefleyen Finansal Okuryazarlık ve Erişim 

Derneği (FODER) bu kavramı, “kişinin para kullanma ve yönetimi hakkında bilgiyle değerlendirme 

yapması ve etkili karar verme yetisi” ve “bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca 

değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine sahip olabilme durumu” olarak 

tanımlamaktadır. Yalnızca bilgiye ulaşıp onu anlama, yorumlama ve karar verme süreci şeklinde 

kısıtlanmaması gereken finansal okuryazarlık, beraberinde finansal kararlarla ilişkili bilginin 

araştırılması, bu bilginin değerlendirilmesi ve finansal sorunların çözümünde yarar sağlayacak 

şekilde kullanılması olarak sıralanabilecek üç temel beceriyi de içermektedir (Sezici, 2016: 420). 

Bu çalışmanın amacı Bişkek’te yerleşik olan işletme yöneticilerinin finansal okuryazarlık 

düzeylerini belirlemektir. Bunun için hazırlanan anket yöntemi ile veriler elde edilmiş ve geçerli 50 

ayrı işletme yöneticinin cevapları değerlendirilmiştir. 

 

2. Kavramsal Çerçeve  

Finansal okuryazarlık konusu özellikle son on yılda oldukça popüler olmaya başlamıştır. Bu 

konunun dünyada yaygınlaşmasındaki en önemli sebep, ilk önce Amerika’da ortaya çıkan ve 

dünyayı etkileyen 2008 Küresel Ekonomik Krizdir.  

2008 Küresel Ekonomik Kriz sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nde konut kredisi alan 

(morgage credit) pek çok kişinin faizlerin yükselmesi sonucunda yaptıkları ödemelerinin de artacağı 

hususunda gerekli malumata sahip olmadıkları anlaşılmıştır. Bu durum finansal okuryazarlık 

bilgisinin yetersizliğinin sadece gelişmekte olan ülkelerin değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerin de 

problemi olduğunu kanıtlamaktadır (Er vd. 2014, 115). 

Aslında finansal okuryazarlık konusunda ilk çalışma, Amerikan tüketicileri üzerine Bernheim 

tarafından 1995 yılında yapılmış olan çalışmadır. Diğer bir çalışma ise Hilgert, Hogarth, ve Beverly 

tarafından 2003 yılında yine Amerika’da gerçekleştirilen araştırmadır (Lusardi, 2011). 

Finansal okuryazarlık, kişilerin finansı anlayabilme kabiliyetidir. Diğer bir ifadeyle, insanların 

daha iyi finansal kararlar alabilmesi için sahip olması gereken finansal bilgi ve becerilerdir. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) tarifine göre finansal okuryazarlık; finansal 

ürünlerin çeşitleri ve finansal kavramlar ile ilgili olarak kişilerin bilgilendirilmesi,  finansal risk ve 

alternatifler arasında tercih yapabilecek bilgi birikimine  sahip olunmasını sağlamak ve sonuçta 

bireylerin finansal refahını artırma sürecidir. Finansal okuryazarlığı beş kategoride sınıflandırmak 

mümkündür. Bunlar;  (Kılıç vd. 2015: 130) finansal kavram bilgisi, finansal kavramlar hakkında 

konuşabilme yeteneği, kişisel finans yönetimi becerisi, uygun finansal karar verebilme kabiliyeti ve 

sonuncusu da gelecek finansal ihtiyaçlar için etkin planlama yapabilme becerisidir. 

Finansal okuryazarlık, finansal konularda bilinçli kararlar alma ve paranın etkin kullanılması 

yeteneğidir. Finansal okuryazarlık düzeylerinin yükselmesi bireylerin finansal durumlarını doğru bir 

şekilde değerlendirebilmeleri ve yönlendirebilmelerini mümkün hale getirmekte, bazı sorumluluk 

ve zorluklar ile başarılı bir mücadeleye olanak sağlayarak, yaşamdan duyulan tatmini arttırmaktadır. 

Bu kapsamda finansal okuryazarlık; bireyler açısından başarılı bir finansal yönetim süreci ve 

ekonomik açıdan geleceği güvence altına alma; istek ve ihtiyaçları belirleme, kaynakların tahsisi, 

tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi işlemlerini içermektedir (Sarıgül, 2015: 201). 
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Finansal okuryazarlık, hem bireyler için hem de toplum için ekonomik ve finansal istikrarın 

sağlanabilmesinde önemli bir unsurudur. Pek çok ülkede finansal okuryazarlık hakkında gittikçe 

artan bilinç ile yetkililer vatandaşları da bilinçlendirmeye gayret göstermektedirler. Ekonomik 

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 2005 yılında pek çok ülkedeki finansal okuryazarlık 

seviyesinin eksikliği ile ilgili bir rapor yayımlamıştır (Lusardı, 2015: 640). 

Finansal okuryazarlık, bireylerin çalışma yaşamındaki istikrarsızlık, sosyal güvenlik sorunları, 

bireysel sorumlulukların artması, borçlanma, daha uzun bir ömür beklentisi gibi faktörler nedeniyle 

de ön plana çıkmaktadır. Bu nedenler makro bazda düşünüldüğünde finansal okuryazarlığı ortaya 

çıkaran ekonomik, sosyal ve politik nedenler olduğu anlaşılmaktadır. Ekonomik nedenler içinde 

finansal piyasaların yapısının değişmesi; sosyal nedenler içinde boşanma gibi demografik verilerin 

değişmesi; politik nedenler içinde ise sosyal güvenlik kurumlarının değişmesi gibi nedenler 

bulunmaktadır (Bayram, 2014: 107).  

Kişilerin şuurlu kararlar almasını sağlamak ve finansal farkındalık düzeylerini arttırmaya 

matuf olarak artan uluslararası işbirliği, finansal okuryazarlığın önemini göstermektedir. 2015 

yılında, G-20 zirvesinin önemli konularından biri finansal okuryazarlık olarak tespit edilmiştir. 

Türkiye’de de finansal okuryazarlık seviyesini arttırmak için 5 Haziran 2014 tarihinde, Hükümet 

tarafından ‘Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem 

Planları’ konulu genelge yayınlanarak yürülüğe girmiştir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için Milli 

Eğitim Bakanlığı, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve UNICEF işbirliğiyle 6-14 yaş aralığındaki 

çocuklarda finansal şuurun arttırılması için ‘Sanat Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim’ projesi 

hayata geçirilmiştir. Ayrıca Türkiye’deki üniversitelerdeki derslerin müfredatlarında finans 

derslerine daha fazla yer verilmeye başlanmıştır. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, FODER (Finansal Okuryazarlık 

ve Erişim Derneği) ve çeşitli kuruluşlarca uygulanan değişik programlarla gençlerin finansal 

okuryazarlık konusunda bilgi seviyelerinin artırılması hedeflenmiştir (Alkaya ve Yağlı, 2015: 586). 

Akademik yazında da, finansal okuryazarlık konusu son dönemde oldukça araştırılan bir 

konudur. Örneğin, Van Rooij, Lusardi ve Alessie, finansal okuryazarlık ile piyasa katılımı 

arasındaki ilişkiyi ölçmek için Hollanda hanehalkına yaptıkları çalışmada oldukça çarpıcı sonuçlara 

ulaşmışlardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, çoğu hanehalkının enflasyon, faiz oranı gibi 

temel bazı finansal bilgilere sahip olmasına karşın, tahvil ile hisse senedi arasındaki farkı, faiz oranı 

ile tahvil fiyatları arasındaki ilişkiyi ve risk çeşitlendirmesine ilişkin temel bilgileri bilmediği 

sonucuna ulaşmıştır. Guiso ve Japelli, finansal okuryazarlık ile portföy çeşitlendirmesi arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir. Buna göre, çalışmada İtalyan yatırımcıların finansal okuryazarlık 

düzeylerinin düşüklüğünün, portföy çeşitlendirmesinin olumsuz etkilenmesine yol açtığı 

saptanmıştır (Sezer ve Durmuş, 2015: 73). 

Amerika’da lise öğrencilerinin finans konularında yeterince bilgilendirilmediği ve eğitimin bu 

konuda zayıf olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Princeton Üniversitesi Araştırma Merkezi Merkezi 

tarafından 1997 yılında yapılan 1770  hane halkından oluşan örneklem grubu içerisinde yaklaşık 

%42 ‘sinin finansal konularda yeterli bilgilerinin olmadığı bulunmuştur (Chen ve Volpe, 1998: 

108). 

Finansal okuryazarlık konusunda ülkemizde araştırmacılar genelde öğrencilerin finansal 

bilgilerini belirlemeye yönelik çalışmalara girmişlerdir. Aslında iş dünyasında çalışan yöneticilerin 

finansal okuryazarlık bilgi seviyelerinin de belirlenmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Finansal okuryazarlık yöneticiler için büyük önem arzetmektedir. Yönetici, kaynakların elde 

edilmesi, tahsisi ve kullanımı ile ilgili kararlar alan kişilerdir. Bu süreçler kaçınılmaz olarak finansal 

bilgilere sahip olmayla ilgilidir.  Etkili bir şekilde çalışabilmek için, her yöneticinin bir dereceye 

kadar finansal okuryazarlığa sahip olması gerekir. Bu durum kamu kurumlarında ve özel sektör 

kuruluşlarında da önemlidir (Mason ve Wilson, 2000). 

3. Gereç ve Yöntem 
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Bu çalışmanın amacı Bişkek’te yerleşik olan işletme yöneticilerinin finansal okuryazarlık 

düzeylerini belirlemektir. Araştırma sonucunda tesadüfi olarak belirlenen 50 işletme yöneticisinden 

geçerli veriler değerlendirmeye alınmıştır.  

Finansal okuryazarlık ölçeği 24 maddeden oluşmakta olup Likert tipi soruların yanı sıra 

çoktan seçmeli sorular da bulunmaktadır. Çalışmada yer alan sonuçlar sadece Bişkek şehrinde 

yerleşik yöneticiler için genellenebilir ve çalışmanın bir kısıtıdır.  

4. Bulgular 

Çalışmada öncelikle yönetici demografik özelliklerinin, finansal bilgi ve davranış sorularının 

incelenmesi için sıklık analizi yapılmış ardından demografik özelliklerin finansal okuryazarlık 

seviyesine etkisini araştırmak amacıyla ki kare analizi yapılmıştır. Katılımcılara ait demografik 

özelliklere ait veriler Tablo 1 ‘de sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1 Yöneticilerin demografik özelliklerine ait bulgular  

Cinsiyet Sıklık %   
İşletme               

Ekonomi 

Eğitimi 

Sıklık %   Gelir Sıklık % 

Erkek 34 68 
 

Hayır 22 44 
 

<15000 som 2 4 

Kadın 16 32 
 

Evet 28 56 
 

16000-20000 som 4 8 

Toplam 50 100 
 

Toplam 50 100 
 

21000-30000 som 24 48 

        

31000-50000som 12 24 

Eğitim Sıklık %   
Sertifika 

Eğitimi 
Sıklık % 

 
51000 som > 8 16 

Lise 6 12 
 

Katılmadı 40 80 
 

Toplam 50 100 

Lisans 1 2 
 

Katıldı 10 20 
 

   Lisansüstü 43 86 
 

Toplam 50 100 
 

   Toplam 50 100                 

1 Dolar = 68 som 

Çalışmada yer alan yöneticilerin büyük çoğunluğunun erkek ve yüksek lisans eğitimine sahip 

düzeyde bulundukları, yarısından fazlasının İşletme ya da Ekonomi derecesine sahip olduğu ve 

%80’inin sonradan yönetim içerikli sertifika programına dahil olmadığı belirlenmiştir. Buna ek 

olarak, yöneticilerin %48’i 21000-30000 som aralığında gelir elde ederken, %24’ü 31000-50000 

som aralığında gelir sağlamakta ve %16’sı ise 51000’den daha fazla gelir elde etmektedir. 

Çalışmaya katılan yöneticilerin finansal bilgi, tutum ve davranışlarına ait bulgular izleyen 
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kısımlarda sunulmuştur. Yöneticilerin finansal bilgi düzeylerine ait frekans dağılımı Tablo 2’de 

sunulmuştur.  

Tablo 2 Finansal bilgi düzeyi 

  Sıklık % 

Düşük 2 4 

Kararsız 18 36 

Yüksek 25 50 

Çokyüksek 5 10 

Toplam 50 100 

Çalışmaya katılan yöneticilerin %60’ı finansal bilgi düzeyinin yüksek olduğunu ifade 

ederken %4’ü düşük seviyede finansal bilgiye sahip olduğunu belirtmiştir. Ancak katılımcıların 

%36’sı finansal bilgi düzeyinin yüksek ya da düşük olduğu konusunda kararsız olduğunu 

belirtmiştir.  

Temel olarak yöneticilerin şahsi mali durumlarını takip etmesi, alışverişte dikkatli olma, 

tasarruf, yatırım, bireysel borç ve kredilerini muntazam yönetme, kısa ve uzun dönemli yatırımların 

değerlendirilmesi finansal davranış kavramı çerçevesinde incelenmektedir. Finansal davranış 

kavramı Xiao (2006) tarafından para harcama konusunda planlı olmak, harcamaları yazılı olarak 

bulundurmak, sabit gider konusunda bilinçli olmak ve yazılı bütçeye sahip olma biçiminde 

tanımlanmıştır. Dew ve Xiao (2011) ise tasarruf ve yatırım, nakit yönetimi, kredi yönetimi 

faktörlerinin finansal davranışın alt bileşenleri olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yöneticilerin finansal 

davranış bakımından durumlarına ait sıklık dağılımı Tablo 3’te sunulmuştur.   

Tablo 3 Yöneticilerin finansal davranışlarına ait sıklık dağılımı 

 

Her 

zaman % 

Çoğu 

zaman % Kararsız % 

Ara 

sıra % 

Alışverişte satın alma gücünü düşünme 38 76 12 24 

    Faturaları zamanında ödeme 16 32 16 32 15 30 3 6 

Finansal işleri yakından takip 29 58 20 40 1 2 

  Uzun vadeli finansal hedefler belirleme 24 48 22 44 4 8 

  Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun alışveriş yapmadan önce satın 

alma gücü olup olmadığını her zaman önemsedikleri görülmektedir. Yöneticilerin %76’sı her 

zaman %24’ü ise çoğunlukla finansal durumunu değerlendirdikten sonra alışveriş yaptıklarını 

belirtmiştir. Bu durum yöneticilerin mal ve hizmet satın almada baskın şekilde bilinçli tüketici 

eğilimine sahip olduklarını göstermektedir. Faturaların zamanında ödenmesi konusunda %32’si her 

zaman, %32’si çoğu zaman cevabını vermiştir. Para yönetiminde ödemelerin aksatılması halinde 

gecikme faiziyle geri ödeme sebebiyle maliyetin artması durumuyla karşılaşılacağından dolayı 

ödemelerin zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır. Diğer bir boyut ise yöneticilerin 

finansal işlerini daima yakından takip etmesidir. Katılımcıların %98’i finansal işleri çoğunlukla ve 
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daima yakından takip ettiğini belirtmiş olup finansal işlerle her zaman ilgili olduklarını ifade 

etmişlerdir. Uzun vadeli finansal hedefler belirleme ve daima bunlara ulaşmaya çalışma konusunda 

yöneticilerin %48’i her zaman ve %44’ü çoğu zaman cevabı vermişlerdir. Yöneticiler hem uzun 

dönemli yatırım hem de emeklilik güdüsüyle uzun dönem finansal planlamanın gelecekteki finansal 

kaygıları ortadan kaldırmak ve refahı artırmak amacıyla bireysel uzun dönem hedefleri açısından 

finansal planlamayı önemli bulmuşlardır.  

Yönetici gelirlerinin yeterliliğine bağlı olarak gelecek bütçelemesinin belirlenmesi amacıyla, “son 

12 aydır hangi yollarla tasarruf ediyorsunuz?” sorusuna ait sıklık dağılımı Tablo 4’te sunulmuştur.  

 

Tablo 4 Son 1 yıldır tasarruf etme tercihleri 

  Sıklık % 

Yastık altı yatırımı yapıyorum 20 40 

Tasarruf hesabıma ekliyorum 5 10 

Finansal yatırım ürünleri alıyorum 4 8 

Maddi varlık satın alıyorum 9 18 

Yeni iş açıyorum 6 12 

Tasarruf edemiyorum 6 12 

Toplam 50 100 

Katılımcıların %40’ı tasarruflarını yastık altı yatırım biçiminde saklarken, %5’i tasarruf 

hesabına yatırdığını, %4’ü finansal ürün aldığını, %9’u maddi varlık satın aldığını ve %6’sı da yeni 

iş açtığını belirtmiştir. Yöneticilerin çok az kısmı (%6) tasarruf edemediğini ifade etmiştir.  

Yöneticilere Kırgızistan’da asgari ücretin ne olduğu sorulmuştur. Asgari ücret ile ilgi sıklık dağılımı 

Tablo 5’te sunulmuştur.  

Tablo 5 Kırgızistan’da brüt asgari ücret 

 

Sıklık % 

1000-4000 24 0.48 

4001-7000 16 0.32 

7001-11000 10 0.2 

 

50 100 

Tablo %5’e göre ‘Kırgızistan’da brüt asgari ücret kaç somdur?’ sorusuna 50 işletme 

yöneticisi katılım göstermiştir. Buna göre %48’i asgari ücretin 1000-4000 som aralığında olduğunu, 

%32’si 4001-7000 aralığında olduğunu ve %20’si ise 7001-11000 aralığında olduğunu bildirmiştir.  
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Katılımcıların işletme eğitimi almaları ve finansal bilgi düzeylerini yeterli görmeleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla parametrik olmayan testlerden Mann-Withney U testi 

yapılmıştır. Mann-Withney U testte hipotezler şu şekildedir.  

 

Mann-Withney U test istatistiği iki grubun aldığı değerleri sıralı hale dönüştürür ve bu şekilde iki 

grup arasındaki sıralamanın farklı olup olmadığını karşılaştırır. Sıralı değerler üzerinden işlem 

yapıldığından değerlerin asıl dağılımları önemli değildir.  

 

Tablo 6 İşletme Eğitimi alma ve finansal bilgi düzeyini yeterli görme  

 Finansal bilgi düzeyinizi ne kadar yeterli görüyorsunuz? 

Mann-Whitney U 188.500 

Wilcoxon W 441.500 

Z -2.567 

Asymp. Sig. (2-tailed) .010 

 

Tablo 6’da (p<0,05) olduğundan dolayı H0 hipotezi reddedilir. İşletme/Ekonomi eğitim alanlar ile 

almayan yöneticilerin finansal bilgi düzeylerinin ortancaları eşit değildir.  

Tablo 7 İşletme/Ekonomi eğitimi alma sıralama ortanca değerleri 

Sıralama 

 İşletme/Ekonomi 

eğitimi aldınız mı? N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Finansal bilgi 

düzeyinizi ne kadar 

yeterli görüyorsunuz? 

Hayır 22 20.07 441.50 

Evet 28 29.77 833.50 

Toplam 50   

Tablo 7’ye göre İşletme/Ekonomi eğitimi alanların sıra değerlerinin ortalamasının 29,77 ve 

almayanların ise 20,07 olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple İşletme/Ekonomi eğitimi alanların 

finansal bilgi seviyelerinin almayanlardan daha fazla olduğuna karar verilmiştir.  

5. Sonuç 

Yöneticilerin finans konularında bilinçli karar vermeleri ve finansal farkındalık konuları, 

finansal okuryazarlığın ulusal ve uluslararası çerçevede önemli hale gelmesine kaynak 

oluşturmuştur. Yöneticilerin finansal kaynakları etkin kullanmaları, para yönetiminde doğru adımlar 
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atmaları, uzun vadeli planlamalar ile yatırımları gerçekleştirmeleri refah düzeyi artışının yanı sıra 

ekonomik büyüme ve kalkınmanın da temel güdülerinden biri olacaktır. Bununla birlikte, son 

yıllarda hızla artan finansal dolandırıcılıktan yöneticilerin nasıl korunması gereği, bu 

olumsuzluklarla karşılaşıldığında hangi yolların izlenmesi ve kendi hak ve bunların kullanım 

yollarının da öğrenilmesinde finansal eğitim hayati önem taşımaktadır.  

Bu çalışma Bişkek’te yöneticilerin finansal faaliyetleri ve finansal okuryazarlık seviyeleri 

arasındaki ilişkiyi parametrik olmayan istatistik yöntemleri ile incelemiştir. Çalışma bulgularına 

göre yöneticilerin çoğunluğu finansal bilgi düzeylerini yüksek seviyede olduğu görülmektedir. 

Bunun yanı sıra büyük oranda yöneticiler alışverişte satın alma güçlerine göre hareket ettiklerini, 

borçlarını zamanında ödediklerini, finansal işler ile yakından ilgilendikleri ve uzun vadeli planlama 

faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir.  

Ayrıca, yöneticilerin çoğunluğu tasarruflarını yastık altında tuttuklarını ifade etmişlerdir. 

Kırgızistan’ın bir geçiş ekonomisi olması ve finansal sisteminin yeterince gelişmemiş 

olması yanında güvensizlik nedenleriyle de tasarrufların kayıtsız biçimde 

bulundurulmasının sebepleri olabilir. Son olarak, işletme/ekonomi eğitimi alan yöneticilerin 

diğerlerine göre finansal bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğuna dair istatistiksel kanıtlar 

sağlanmıştır.  
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ÖZ 

İşletmeleri son zamanlarda etkileyen unsurların başında kurumsal yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk ve 

sosyal sermaye gibi kavramların etkisi giderek artmaktadır. İşletmelerin daha fazla ekonomik kar elde etmek 

için maliyetlerini minimize etme çabaları önemli bir yer teşkil etmektedir. Sosyal sermayenin maddi 

değerleri ya da kişilerin deneyimlerinin, becerilerinin, bilgi ve eğitim birikimlerinin sermayeye katkısı 

olduğu bilinirken, günümüz aktörlerin bağlarının ve ilişkilerinin de sermaye olarak değerlendirileceği görüşü 

savunulmaktadır. Dolayısıyla etkili bir sosyal sermaye sahip işletmelerin maliyetlerinde diğer işletmelere 

göre azalma beklenmektedir. Bu çalışmada işletmelerin sosyal sermaye uygulamalarında işletme 

maliyetlerine etkisi incelenmiştir. Amacı işletmelerin sosyal sermaye uygulamalarını etkileyen faktörleri 

tespit ederek sosyal sermaye uygulamalarının işletme maliyetlerine etkisini incelemektir. Çalışmada imalat 

sektöründe faaliyet gösteren işletmede çalışan katılımcılardan elde edilen anket verileri analize dahil 

edilmiştir. Tesadüfi olmayan örnekleme yönteminin tercih edildiği çalışmada verilerin analizinde SPSS18 

programından yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda işletmelerin sosyal sermayeye uygulamaları ile 

işletme maliyetleri arasında statiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın 

gelecekteki sosyal sermaye uygulamaları ve işletme maliyetleri ile ilgili çalışmalara kaynak oluşturması ve 

farklı değişkenler ile yapılacak araştırmaların değerlendirilmesine yardımcı olması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal sermaye, İşletme maliyeti, Maliyet Azaltımı 
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Abstract 

Some of the most important factors affecting operatings recently are administration, corporate social 

responsibility and social capital and the effects of these are increasing progressively. The efforts of 

operations trying to minimize their costs to drive profit is very important.  While it is known that material 

value of social capital or experiences, skills, knowledge and education of people have contribution to capital, 

it is also argued that today’s actors’ connections and relations could be assumed as capital. Hence, there is an 

expectation of cost decrease for operations possessing efficient social capital. In this study, the effects of 

firms to operation costs in application of social capitals is analyzed. In addition to this, survey data obtained 

from attendants working in firms which are active in manufacturing sector is included into the study. 

Incoincident sampling method is preferred in this study and it is benefited from SPSS18 programme in the 

analysis of data. In the result of analysis, it is determined that there is a meaningful relation between social 

capital implementations of operations and operational cost in terms of statics. It is expected that this study to 

be source to the coming researches about social capital implementations and operational costs, also to be 

helpful in the evaluation of researches implemented with different variables.  
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1. GİRİŞ 

İşletmelerin son zamanlarda etkileyen unsurların başında kurumsal yönetim, kurumsal sosyal 

sorumluluk ve sosyal sermaye gibi etkiler giderek artmaktadır. Çalışmamız, sosyal sermayenin 

yerleşik sosyal ağlarda ikamet edip etmediğini, sermaye finansmanı maliyetini azaltabilecek bir 

mekanizma olup olmadığını araştırarak araştırmayı genişletmektedir. 

Sosyal sermaye, bir sosyal ağda bulunan bilgi, güven ve karşılılık normları olarak tanımlanır. 

Sosyal sermaye, ekonomi, sosyoloji, siyaset bilimi ve antropoloji gibi disiplinlerde geniş ölçüde 

tartışılmaktadır. Ancak finans alanında sadece sınırlı bir ilgi görmüştür. Bu çalışma, finans ve 

işletme araştırmacıları arasında kurumsal finansman uygulamalarında sosyal sermaye konularının 

artan farkındalığını pekiştirmektedir. Sosyal sermayenin işletmelerin maliyetleri üzerindeki 

etkilerini incelenmiştir. Özellikle, sosyal sermayenin, işletme maliyetini etkileyip etkilemediğini ve 

nasıl etkilendiğini incelenmektedir. Dahası, sosyal sermayenin işletme maliyetini azalttığı 

araştırılmıştır. 

Sosyal sermaye, bilgi paylaşım, güven ve sözleşme uygulama kanalları aracılığıyla işletmelerin 

maliyetleri üzerindeki verimsizlikleri azaltmaktadır. Sosyal sermaye bilgi paylaşımını kolaylaştırır 

ve işletme çalışanları arasında bilgi asimetrisini azaltır. Finansal piyasa yatırımcılarının karşılaştığı 

temel sorun olan güven yaratmak için araç olarak sosyal sermaye, bir sosyal yapı içinde işbirlikçi ve 

verimli davranışı teşvik eder. Güven, ekonomik aracıların finansal işlemleri daha düşük bir 

maliyetle gerçekleştirmesini sağlayan maliyetli izleme ihtiyacını azaltır. 

İşletmeler yönetim ve yatırım kararları verirken sermaye maliyeti çok önemli bir yer tutar. 

Akademik araştırmacılar, sosyal sermayenin işletme maliyetinin azaltılmasında rolünü analiz 

etmeye yönelik çalışmalarını yönlendirmeye motive eder. Diğer bir ifadeyle, sosyal sermayenin 

işletme maliyetini azaltmaya yardımcı olacağını ileri sürmüşlerdir. 

 

2. KLASİK VE NEOKLASİK SERMAYE TEORİLERİ 

2.1. Klasik Sermaye Teorisi 

Sermayeci sınıf sermayeyi birbiriyle bağlantılı ve farklı iki unsur göstermektedir. İlki sermayeci 

(kapitalist) sınıfın kazanılmış ve üretmiş artık değerin bir parçası olduğunu, diğeri ise, sermayenin 

pazarda kazanç umuduyla sermayecilerin varlıklarını tüketim ve üretimi için yapmış oldukları 

yatırımı ifade eder. Böylece sermaye kendi içinde artık değerin saklanıp üretildiği malı ifade ettiği 

şeklindedir (Kapu, 2008: 261). 

Kaynaklarda sosyal sermaye konusu 20.yy’dan daha öncesini temsil ettiği halde, 1980’li yıllara 

kadar ortak çağdaş kullanılmasına dahil edilmiştir. Birçok yazar, şuan sosyal sermayeyi daha 

insicamlı biçimde kullanıyor olsalar da, birçoğu tanım şekliyle kalmaktadır (Buchel, 2011: 4). 

Teoride sermeye büyük oranda varlıkların değişim ve üretimiyle bağdaştırılmıştır. Sermayeler 

varlıklardan daha çok süreci içermektedir (Kapu, 2008: 261). İlk modern sosyal sermaye 

çözümlemelerinden biri Pierre Bourdieu vasıtasıyla yapılmıştır. Bourdieu, iktisadi, simgesel, 

kültürel ve sosyal sermaye olmak üzere birden fazla sermaye çeşidini tanımlamaktadır (Ekinci, 

2010: 21). Bourdieu’ya göre, sosyal sermaye, gerçekten ya da uygulamada karşılıklı olarak 

tanışmaya dayalı ve kurumsallaşmış, uzun süreli iletişim bağına sahip olması sebebiyle, kişinin 

veya topluluk gurubunun haklı olarak payına denk gelen kaynakların bütünüdür (Field, 2008: 20). 

Bourdieu, sosyal sermayenin ayrıcalıkların bir mirası olduğunu ve avantajlarını devam ettirmek için 

kullandıkları araç olduğu görüşündedirler (Field, 2008: 27). 
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Fransız sosyolog Bourdieu’nun bu kavramdaki yaklaşımında kurumsallaşma, ağlar ve ağlardan 

edilinen avantajlar öne çıktığı görülmektedir. (Bourdieu, 2010: 63). Bourdieu için sosyal 

sermayenin en mühim taraflarından birisi başka sermaye çeşitleri ile değişmeye acık olmasından 

kaynaklanmaktadır (Portes, 1998: 4). Bourdieu sosyal sermayeyi, güçlü bir ağda kurumsallaşmış, 

karşılıklı tanıma bağlarına sahip olmaya bağlı kaynaklar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bir 

topluluk gurubuna üye olma ve o topluluğa destek olma ya da saygınlık kazandıran bir nitelik 

sağlamaktadır (Bourdieu, 1986: 248-249; Johnson, Honnold & Perry, 2011: 123). Sosyal 

sermayeden istenilen sonuç, sosyal ağlarda devamlı bulunma sebebiyle karşılıklı yarar deneyimi 

olarak iktisadi mükafat elde edilmesidir. Bu sebeple sosyal sermaye, sosyal ilişkiler vasıtasıyla 

kapitalist topluluklarda aranan kaynak anlamındadır (Winter, 2000: 2). Bourdieu 1986 da, sosyal 

sermaye kavramını bizzat tekrardan üretir. Örnek verecek olursak, kişiler iş bulmak için kavramın 

kaynaklarını kullandıklarında, hem iktisadi hem kültürel hem de başka sermaye çeşitlerine erişme 

potansiyeli sunan, geniş bir sosyal ilişki yelpazesine ulaşmış olurlar (Lin, 2001; McDonald & Elder, 

2006: 521-549). 

Sosyal sermayeyi şimdiki popülaritesine ulaşan başka biri ise, fikirleri yüksek oranda Bourdieu’dan 

etkisinde kalan Coleman’dır.  Bu kavaramı Coleman’dan ve Bourdieu’dan değişik olarak daha 

yaygın bir seviyeye getiren Putnam devam etmektedir (Yavuz, 2012: 21).  

Sosyal dünyayı anlamak maksadıyla sermayenin sadece iktisadi kuram sebebiyle kabul görülen 

şekillerini bilmek yeterli değildir. Aynı zamanda sermayenin tüm şekilleriyle anlaşılması lazımdır 

(Smith, 2002: 155). Bunlar; 

gösteren sermaye seklidir. 

rklı diplomalar ve 

belgelerle somutlaşan kültürel kuruluşların meydana getirdiği, belirli şartlarda iktisadi sermayeye 

dönüşebilen sermaye şeklidir. 

dönüşebilen ve kendisini farklı asalet unvanlarıyla farkına vardıran sermaye biçimidir. 

Bourdieu’ya göre bireyler, hiyerarşik sosyal düzen içinde kendi durumlarını koruyabimek için 

devamlı yarış durumundadırlar (Çetin, 2006: 75). Sosyal sermaye kişilerin menfaatlerini ve 

durumlarını koruyabilmek için kullandıkları değişik kaynaklarındandır (Ihlen, 2005: 492). Yani 

sosyal sermaye her ne derece ağlar ve bağlantılar tarafından yapılsa da, aslında sosyal sermaye, 

iktisadi sermayeden de bağımsız değildir (Deflippis, 2001: 783). 

 

2.2.Neoklasik Teoriler 

Sosyal sermaye düşüncesi, sosyal birliği ve birleşmeyi anlama arayışında toplum bilimi ve insan 

biliminin çoğundan saklıdır. Bu, topluluklarında bireylerin birbirlerine bağlı olmasıdır ve iş birliğini 

sağlayan güven ilişkisi de vardır (Sabio, 2002:1). Sermaye ile ilgili olarak Neoklasik teoriler iki 

başlık altında incelenmektedir. 

Birtakım literatürlerde bilimsel sermayenin bir birleşeni olarak bilinmesine rağmen genel olarak 

farklı sermaye türü olan insan sermayesi; kişilerin sahip olduğu yetenek, yeterlik, bilgi gibi kişisel, 

toplumsal, ekonomik olguların oluşturulmasına yaptığı faydayı ifade etmektedir. Şirketlerin ve 

toplumun uzun süreli etkili başarıyı elde etmenin en mühim şartlarından biri olarak bilinen insan 

sermayesinin oluşum yöntemleri ise şöyle özetlemiştir (Schultz,1984: 410): 
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e edilmiş eğitim), 

 

 

Beşeri sermayeye etki eden yatırımlar sadece üretimi arttırmaz, aynı zamanda teknolojiye ve bilime 

olan katkısıyla üretim artışına da katkıda bulunur. Sağlık hizmetlerinin kontrol edilmesi ve hayat 

süresini uzatarak, eğitime yapılan yatırımı daha etkili seviyeye yükseltmekte, eğitime yapılan 

yatırım ise bilgi deneyimlerini arttırarak verimliliği yükseltmektedir. Sermaye kavramını ilk defa 

maddi değerlerin dışına çıkmasıyla ortaya çıkan beşeri sermayeye yapılan yatırım, kısa süreli 

vadede getiri sağlamadığı için tüketim harcaması, uzun süreli vadelerdeyse kişisel kazanç 

üzerindeki etkilerden kaynaklanan bir yatırım harcaması olarak kabul görülmüştür (Ekşi, 2009: 61-

62). 

Beşeri sermaye konusunda ilk sistemetik faaliyeti, Theodore W. Schultz’un yaptığı görülmektedir. 

Theodore’in “İnsan Sermayesine Yatırım” adlı görüş açıcı çalışmasında, sermayenin bir biçimi 

olarak insan kaynaklarını, yatırımın bir ürünü olarak görmemelerinin büyük bir eksiklik ve kusur 

olacağını belirtmektedir. Beşeri sermaye işgücü değerini çoğaltmakta hem de kar ve karşılık olarak 

çalışanlar tarafından başarılan değerin bir kısmıyla zaruri gereksinimlerin karşılanmasında katkıda 

bulunmaktadır (Lewin, 1999: 178-179). 

OECD, insan sermayesini “toplumsal, ekonomik, kişisel refahın olmasını basitleştiren içerilmiş 

nitelik, ehliyet, bilim, hususiyet” olarak açıklanmaktadır (Kahraman, 2016: 7). İnsan sermayesiyle 

sosyal sermaye arasındaki bağlantıya bakacak olursak, sosyal sermaye bireyin eğitim bilimi, sağlık, 

çalışma, toplumsal yaşantı ve aile hayatındaki çalışmalarını yüksek oranda etkilediği 

gözlemlenmektedir (Günel, 2006: 42). Nitelikli bir toplumsal çevreyle aynı olan sosyal sermaye 

seviyesini de olumlu şekilde etkilemektedir (Günel, 2006: 42). Sosyal sermayenin insan 

sermayesini ürettiğini söyleyerek etki durumundaki kişilerin birbirinden devamlı olarak bazı şeyler 

öğrendiğini belirtmiştir (Ergin,2007: 22). Bu ilişkinin tam tersi olarak, iyi eğitim görmüş kişilerin 

oluşturduğu sosyal ilişkiler, mevcut bulunan beşeri sermaye seviyesinin bilim kanalları oluşturarak 

yükseltmektedir (Özcan, 2011: 109). Sosyal sermaye kişinin öğrenim, sağlık, iş hayatı gibi 

küçümsenemeyecek kadar etkilediğini belirtmiştir. (Tüysüz, 2011: 25; Kangal, 2013: 71). 

İlk olarak 1979 senesinde Pierre Bourdieu tarafından açıklanan kültürel sermaye (Kahraman, 2016: 

7) 1990’lardan beri ekonominin yükselme ve büyüme düzenlerinde başka sermaye çeşitlerini 

tamamlayan bir unsur olarak bilinmektedir. Bourdieu kültürel sermayeyi, kişinin ya da topluluğun 

sahip olduğu tecrübe, bilim, öğreti, görüş, alışmışlık beğeni ve kurallara ait tüm manevi değerler 

olarak tanımlanmaktadır (Ekşioğlu, 2012:5-8). Kültürel sermaye, gelişmiş topluluklarda farklı 

kültürel kabiliyet ve bilgilere göre oluşturulan toplumsal gruplarda önemli rol üstlenmektedir 

(Lodrik, 2013: 37). 

 

3. SOSYAL SERMAYE 

Maddi ve ideolojik nedenlerle, açık, tartışmasız bir anlamı olmayan sosyal sermaye, sosyal ağların 

değeri ve benzer insanları birbirine bağlayan ve çeşitli insanlar arasında köprü kuran, mütekabiliyet 

normlarıyla ilgilidir (Uslaner 2001:121-150). Kovalainen, toplumsal sermayenin kendine özgü 

çekiciliğini disiplinler arası bir öneme ve potansiyele sahip bir ekonomik, politik ve sosyolojik bir 

kavram olarak görür iken (Kovalainen 2004: 157), Woolcock disiplin geleneklerinin kısıtlamaları 

olarak ifade etmektedir. 

Genel olarak sosyal ilişkileri, biçimsel ve resmi olmayan normları ifade eden sosyal sermaye 

kavramı siyasi ve toplumbilimci kapsamlarının yanı sıra iktisadi açıdan da önemlidir. David Hume, 
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Adam Smith, Edmund Burke, Emile Durkheim, Thorstein Veblen, Max Weber ve Karl Marx 

benzeri fikir insanları tarafından sosyal kaynaklı ekonomik gelirlerin ekonomik gelişme ve sosyal 

problemlerin çözüme ulaştırılmasındaki etkisi üzerinde durulmuştur (Woodhouse, 2006: 83). 

Sosyal sermaye konusu Hanifan’a göre, bireyler arası hüsnüzan, dostluk, kardeşlik, iyi niyet ve aile 

arasındaki sosyal bağları almaktadır (Akçay, 2003: 124). Kanadalı ünlü sosyolog John ve sosyolog 

arkadaşları 1950’li yıllarda sosyal sermayeyi, alt sınıftaki bireylerin yüksek ekonomik seviyedeki 

sınıflara yükselme cabası olarak görmüşlerdir (Putnam ve Gross, 2002: 5). OECD sosyal sermayeyi 

sosyolojik, ekonomik, siyaset bilimi ve antropolojik (insan bilimi) yaklaşımla ele almıştır (OECD, 

2001: 41). 

Sosyal sermayenin temel unsurlarına bakıldığında, sosyal sermayenin birbirleri ile ilişki içerisinde 

olan ve bir çok yapının birleşmesi ile oluşan bir kavram olduğu görülmektedir (Gerni, 2013: 18; 

Keleş, 2011: 28). Sosyal ağlar sosyal sermayenin en temel kaynağı olarak görülmekte ve sosyal 

sermaye bireylerarası ilişkilerde vardır. Ayrıca kişiler ve guruplar arası ilişkilerle bağlantılıdır. Bu 

yüzden sosyal sermaye ile ilgili literatürlerdeki tanımlarda daha çok sosyal ağlar üzerinden 

yapılmaktadır (Lin, 1999: 28). 

Sosyal sermayenin temelini güven oluşturmaktadır. Sosyal sermayenin asıl bileşenleri olan 

karşılıklı ilişkiler, toplum, karşılıklı işbirliği vb. bileşenlerin tamamı güvene bağlıdır. Güven 

bulundurmayan bir örgüt çalışmalarını gerçekleştiremez (Coleman, 1988: 104-105; Putnam, 1993; 

Fukuyama, 1995: 23-32). Güven duygusunun yüksek olduğu çalışma gruplarında daha yüksek 

sorumluluk daha yüksek ekip çalışması daha yüksek bir esnek çalışma anlayışı oluşmaktadır 

(Töremen, 2002: 556). Güven olmadan sosyal sermayenin gelişip devamlılığını sağlaması 

imkansızdır. Bu sebeple gerçekten iyi ve sağlıklı bir sosyal sermaye isteniyorsa sağlam bir güven 

ortamı oluşturulmalıdır (Cohen ve Prusak, 2001: 50). 

Sosyal sermaye bir başka önemli bileşeni olan normlar, bireyin içinde bulunduğu toplum tarafından 

nasıl bir tutum ve davranış içerisinde bulunması gerektiğini belirten yazılı olmayan kural ve 

değerlerin tamamıdır. Normlar şahısların müşterek kurallara, kanunlara ve geleneklere bağlı olması 

ile ortak çalışmaların olumlu ve başarılı neticeler getirmesini sağlayan kaideler olarak 

tanımlanabilmektedir (Knack ve Keefer, 1997: 1254). Yani bir ağ ne kadar kapalı ise paylaşılan 

normalar o denli fazla olacaktır (Uğuz, 2010: 62). 

 

3.1. Sosyal Sermaye Türleri 

Sosyal sermaye türü literatürüne bakıldığında genel olarak; bağlayıcı, köprü kuran ve birleştirici 

olarak üç kısımdan oluştuğu görülmektedir. 

Bağlayıcı sosyal sermaye, iş bulma maliyetini düşürme, eğitimsel başarıları en üst seviyeye 

çıkarma, işle alakalı ilişkilerde vazifeyi zararlı kullanma tehlikesini düşürmek gibi kamusal 

değerlerle alakalıdır (Field, 2006: 126). Aile üyeleri, arkadaş çevresi ve komşu gibi aynı bölgede ve 

birbirleriyle iletişimi güçlü olan çevrelerin oluşturduğu ve içe dönük uzun süreli ve karşılıklı 

güvene dayanan (dayanışmacı) sosyal sermayedir (Tüysüz, 2011: 29). Bu topluluklarda kişiler 

kuvvetli yakınlık bağı oluşturmakta ve sosyal bağı korumaktadırlar (Keskin, 2011:15). Avrupa 

Yaşam ve Çalışma Standartları Vakfı tarafından 2006 senesinde Avrupa Birliği Komisyonu 

maksadıyla Türkiye’deki hayat niteliğini kontrol etmeye yarayan bir rapora göre Türk toplumu için 

en önemli toplumsallaşma ortamı evlerdir ve Türkler için aile en önemli kuruluştur (Ergin, 2007: 

12). 

Köprü kuran sosyal sermaye, bir bölgede yaşam sürdüren bireylerin bölge dışında hayat sürdüren 

diğer insanlarla yaptığı bağlardan oluşan sosyal sermaye türü olarak tanımlanmaktadır (Tüysüz, 

2011: 21). Heterojen gruplardan veya topluluklardan oluşan sosyal ağlar arasındaki ilişkileri içeren köprü 
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kuran sosyal sermaye, bireysel gruplar veya topluluklar tarafından, işbirliğine dayalı bir ilişki 

yoluyla, kendileri ve bireysel üyelerine daha fazla fayda sağlayabilecekleri bir anlayışı temsil eder 

(Putnam, 2000:23). Etkin toplum içi sosyal sermaye, şirketler arasında kartellerin (aynı alanda 

faaliyet gösteren işletmelerin bir araya gelerek tekelleşmesi)oluşmasına ve ticaret guruplarının bir 

kısmının diğerlerine nispeten daha çok yarar sağlamasına neden olmaktadır (Özcan, 2011: 30). 

Woolcook tarafından 2000 yılında önerilip kaynaklara alınan birleştirici sosyal sermaye türünü 

siyasal üstünler ile kamu arasındaki veya değişik sosyal guruplardan kişiler arasındaki ilişkiler gibi 

sosyal tüzük ya da gücün değişik boyuttaki seviyelerinden kaynaklandığını belirtmektedir 

(Woolcock ve Narayan 2000: 17-19). Genel anlamıyla fayda ve güce sahip olan kişilerle bu yetileri 

bulunmayan kişilerin bir araya getiren ilişkilerdir. Bu sermaye diğer türlere oranla daha ayrı cinsten 

gruplarla gelişen sosyal sermaye, bir sıralanım içinde değişik seviyedeki tüzük, güç, statü ve refaha 

sahip kişilerin ve topluluk arasındaki bağlarla ilgi çekmektedir (Ekşi, 2009: 56). 

 

3.2. Sosyal Sermayenin Boyutları ve Özellikleri 

Sosyal sermayeyi oluşturan ilişkiler ve sosyal yapılar, devletin kurumları, hukukun üstünlüğü, 

sosyal ve / veya kültürel normlar ve değerler tarafından yönetilmektedir. İdeal olarak, sosyal 

sermayenin tüm boyutları, tüm aktörlerin arasındaki iletişim ve güçlendirme ile karakterizedir 

(Narayan ve Cassidy, 2001:59-102). Aktörler (bireyler veya topluluklar), hukuk kurallarına, 

normlara ve değerlere göre belirlenen sınırlar içinde menfaat sağlamak için belirli sosyal ağlar veya 

yapılardaki üyeliklerini kullanırlar (Portes, 1998:1-24). 

Sosyal sermaye başka sermaye türlerinden ayrı olarak aktörlerde değil, aktörlerin karşılıklı 

ilişkilerine odaklaşmıştır. Bireyin sosyal sermaye üstünde şahsi sahipliği bulunmamaktadır (Kapu, 

2008: 273). Sosyal sermaye, diğer sermaye çeşitlerinin tersi olarak, zaman ve soyut odaklıdır 

(Sabio, 2002: 174), sivil toplum ve toplumsal bağlılık gibi kavramlarla bağlantılıdır. Aynı zamanda 

Durkheim, Simmel, Marx ve Weber gibi diğer tarih yazarları ve sosyal değişim teorisi ve psikolojik 

sözleşme teorisi gibi kuramlarla da bağlantılıdır (Watson ve Papamarcos 2002:190). Sosyal sermaye 

terimi, ancak 20. yüzyılın başlarından beri kullanılmaktadır. Gelenekleri, ekonomi, sosyoloji, 

antropoloji ve siyaset bilimi literatüründen kök salmış olan geleneklerdir (Grootaert ve Van 

Bastelaer 2002a; Healy ve Hampshire 2002:224). Kavram, yurttaşlık geleneği, vatandaşlık ve sivil 

katılıma benzemekte ve eşdeğerdir.  

Sosyal sermaye, güven ve işbirliği hakkındaki kaynaklarda, birçoğu iki kategoride 

sınıflandırılabilen (Nooteboom, 2002; Shapiro, 1987) bir takım işbirliği kaynaklarını tanımlar. Bir 

yandan, dış bir otoritenin yaptığı yaptırımlar, sosyal normlar ve değerler gibi kişisel olmayan 

kaynaklar ele alınmaktadır (Zucker, 1986:53-111). Öte yandan, sosyal sermaye ve güven kaynağı 

olarak kişisel kaynaklar da bu literatürde tartışılmıştır (Heide ve John, 1990:24-36). Bazıları, kapalı 

ağlar, ortak ideoloji, kültür ve toplumsal normlar ve değerler gibi ileri bir özen gerektirmeden, üst-

bireysel veya kişilik dışı bir seviyede sosyal sermayenin kaynaklarından bahsederler. Coleman’a 

göre sosyal sermaye ve beşeri sermaye birbirinin rakibi durumunda değil tam tersine 

tamamlayıcısıdır (Field, 2008: 12). 

Sosyal sermaye ve insan sermayesi arasındaki bağa baktığımızda, sosyal sermaye bireyin toplumsal 

hayatını, sağlığını, eğitim ve çalışma hayatındaki etkinliğini yüksek oranda etkilediği görülür. 

Güven seviyesinin çok ve işbirliği kuvvetli olduğu devletlerde insan sermayesine plasmanlarının 

ekonomik ve toplumsal etkileri göz ardı edilemeyecek derecededir (Günel, 2006: 42). 

 

3.3. Sosyal Sermayenin Ekonomik Yararları 
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Fukuyama sosyal sermayenin işaretlerinden güven kavramı üstünde duran en öncü araştırmacısı 

Fukuyama’ya göre Japonya, Amerika ve Almanya’da fazla nicelikte geniş, çağdaş, hesaplı olarak 

düzenli olmuş, uzmanlarca yönlendirilen işletmelerin olması, hiç rastlantı sayılamaz. Bu devlet 

kültürleri, aile sınırlarının dışına yayılan ve hısımlar çevre bağlarına dayanmayan türlü yeni 

şirketlerin ve istekli sosyal düzenlerin oluşmasına müsaade eden bir yapıya sahiptir. Bunun 

sebebiyse, bu topluluklarda, birbirleriyle alakası olmayan kişiler içerisinde etkili seviyede güven 

hissinin ve böylece sosyal sermaye için dayanıklı bir tabanın olmasıdır. Bir başka pozitif etkisi ise, 

bilinmeyen taze teknolojiler yönünde bilgilere, hizmete ve mala yönelik istek fazlalığına ve elverişli 

iştirakler gibi bilgilere ulaşım maliyetinin olmamasıdır. Sosyal sermaye seviyesi çok olan firmalar, 

birbirlerine fiziksel sermaye ve işgücü desteği göstererek, başka şirketlerin sıkıntılarından 

etkilenmelerinden engelleyebilirler (Fukuyama, 2005: 43). 

 

3.4. Sosyal Sermayenin İşletme Maliyetleri Üzerindeki Etkisi 

Maliyet en geniş anlamıyla bir varlığı elde etmek için yapılması şart olan fedakarlık ve özverilerin 

toplamı olarak tanımlanmaktadır. Üretim için maliyet ise belirli bir üretim faaliyeti için, mamulün 

elde edilme aşamasına ve hatta malın alıcıya hazır hale getirilmesine kadar yapılan ve para ile ifade 

edilen fedakarlıkların bütününü kapsamaktadır (Çalık, 2014: 8). Prosedür maliyeti, değişen öğenin 

kıymetli özelliklerini kontrol etmenin değeriyle, hakları korumanın, sözleşmeleri meriyete koyma 

ve kontrolün bedelidir. Finansman, sigorta, bankacılıkla hukukçular ve muhasebeciler gibi meslek 

mensuplarıyla alakalı maliyetleri kapsamaktadır. Bireylere güven hissedilmediğinde işlem 

maliyetleri yüksek durumlara erişebilir. Güçlü güven hissine sahip topluluk olmakla, büyük ölçekli 

özel şirketler oluşturma kabiliyeti arasında bir bağ olduğu görülmektedir. Aile yapısının önde 

olduğu güven duygusunun az, birbirleriyle olan bağların düşük olan bireylerin meydana getirdiği 

toplumlardaysa, oldukça küçük ölçekli işletmeler yaygındır. Topluluktaki geniş güvensizlik 

neticesinde meydana gelen bu işlem maliyetleri tüm ekonomik faaliyetlere bir takım vergi olarak 

ilave edilmektedir. Güçlü güven duygusuna sahip topluluklarda bu vergiyi ödemek zorunda 

bulunmayacaklardır (Fukuyama, 2005: 254). 

Japonya'nın başarısının, özellikle de kalite çemberleri, hükümet yardımı, robotik vb. gibi kolay 

kopyalanabilecek gibi görünen daha dramatik nedenlerine odaklanılmış olsa da, ancak bunlar 

Japonya'nın başarısının arkasındaki temel faktörler değildir. Japonlar başarıya ulaşmak için tek bir 

sihirli formül kullanmamışlardır. Bu başarı yöneticiler, işçiler, tedarikçiler ve müşteriler arasındaki 

işbirlikçi ilişki, karşılıklı saygı ve bağlılığa dayalı bir ilişki - hepsi aynı teknede olduklarının 

kabulünden gelen bir çeşit taahhütten kaynaklanmaktadır. Japon şirketlerinin rekabetçi konumlarını 

iyileştirmek için yaptıkları şeylerin çoğu, kültürel çevreleri, yönetsel uygulamaları ve iş gücünün 

desteğidir (Kim, 1990: 4). 

Maliyet azaltmanın genel bileşenleri şunlardır (Sinclair, 1994:30): 

1. İşgücü Öğrenimi: Bu faktör doğrudan emeğin öğrenilmesi ile ilgilidir. Bir görev tekrarlanırken, 

çalışan bunu yapmak için daha etkili yollar bulur. 

2. İşgücü uzmanlığı: Artan üretim, daha yüksek uzmanlık sağlar ve bu da daha yüksek işçi 

verimliliği sağlar. 

3. Sermaye Mallarına Yatırım: Yatırım, maliyet tasarruflarından yararlanmak için yeni fırsatlar 

sunmaktadır. Diğer maliyet azaltma kaynaklarının çoğu yeni yatırıma bağlıdır. 

4. Ürün ve süreç iyileştirmeleri (teknolojik ilerleme): Kümülatif hacim arttıkça, süreç ve ürün 

iyileştirmeleri için daha fazla fırsat vardır. Bu fırsatlar, malzemelerin daha iyi kullanımı ve ikamesi, 

malzemelerin daha iyi elleçlenmesi ve depolanması ve gelişmiş teknoloji içerir. Bu gelişmeler diğer 

kuruluşlara da aktarılabilir. 
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5. Yöntemler ve sistemler rasyonalizasyonu: Firmalar daha verimli çalışarak maliyet tasarrufları 

gerçekleştirebilir. 

6. Ölçek ekonomileri: Ortalama hacim büyüklüğünün artırılması genellikle daha düşük birim 

sermaye maliyetlerine yol açar. Yüksek hacimli üretim için geliştirilmiş teknolojik süreçlerin 

kullanılması gibi ölçek ekonomileri nedeniyle başka maliyet tasarrufları olabilir. 

7. Organizasyonel gelişim: Uzun bir üretim tarihi, zaman içinde verimliliği artıran organizasyonel 

gelişmelere neden olabilir. Örneğin pazarlama ve üretim arasındaki etkileşim, satış tahminleri ve 

üretim planlamasında daha iyi bir koordinasyona yol açabilir. 

8. Girdi fiyatları: Kümülatif hacim arttıkça, bir firma genellikle daha iyi satın alma kararlarından 

tasarruf elde edebilir. 

9. Envanter politikası: Bir ürün bir ürün üzerinde daha fazla tarihçe geliştikçe, genellikle talebi 

tahmin etme fırsatı vardır. Sonuç olarak, stok seviyeleri azaltılabilir. 

10. Genel giderlerin yayılması: Üretim arttıkça, sabit maliyetler daha büyük bir hacime 

yayılmaktadır. 

11. Planlama: Daha büyük hacimlerde daha fazla planlama yapmak için daha fazla teşvik vardır. Bu 

verimliliği artırabilir. 

Bu maliyet azaltma kaynakları iyi bir şekilde belgelendirilmiş olsa da, neden ortaya çıktığı 

konusunda daha üst düzey bir açıklama bulunamamaktadır. Dutton ve Thomas maliyet azaltma 

kaynaklarını menşe (dışsal veya endojen) ve türe (otonom veya uyarılır) göre değişen dört 

kategoriye ayırırlar. Örneğin, firmaya (dış kaynaklar) ya da bir firmadaki (bir süreç), 

değişikliğinden serbestçe nakledilen bilimsel bilgiden dolayı bir maliyet azalması olabilir. Serbestçe 

aktarılan bilgi otonomdur. Oysaki bir süreç değişikliği uyarılır (Sinclair, 1994:32). 

 

3.5. Sosyal Sermayenin Ölçümü 

Sosyal bilgilerde ölçüt kaçınılmaz şekilde zorlu bir iştir. Bilgi kuramı sebebi ile sosyal sermayenin 

tek çeşit tarzdan ve geçerli tek görüntüsünden bahsetmek muhtemel değildir. İlk olarak sosyal 

sermayenin ne olduğu hususunda kuvvetli bir uzlaşma yoktur (Adam ve Roncevic, 2003: 160). 

Böylece sosyal sermayenin çok değişik şekillerde tanımlanması sosyal sermayeyle direkt alakalı 

olanların çoğunun söylenemediği, bağlara dayananları kapsaması, onun ölçütünü ve olabilir 

belirtilerin hazırlanmasını güçleştirmektedir (National Statistics, 2001: 13; Field, 2006: 199). 

Sosyal sermayenin değerinde belirti olarak kullanılan öğelerin çoğu sosyal sermayeyi asıl 

simgeleyen işaret olmaktan daha çok dolaylı ve yaklaşık işaretler durumundadır (Erselcan, 2009: 

248). OECD bu hususta kullanacak işaretlerden bilhassa alakalı topluluklardaki can ve mala taraf 

suçların nicelikleri, bireylerarası ticari işlerde kullanılan senet sayıları, şirketlerin aile kökenli olup 

olmadığı ve kamudaki formalist işlerle usulsüzlük ve boşanmaların fazlalığı hususlarının önemini 

belirtmiştir (OECD, 2001: 43). Buna göre sosyal sermayenin değeri için oluşan simgesel işaretlerin 

anket veya gözlem yoluyla da değerlenmesinin yapılabileceğini ve uygulama neticesinde sosyal 

sermaye seviyesinin belirleneceğini göstermiştir. Sosyal sermayenin değeri için oluşan simgesel 

işaretlerin anket veya gözlem yoluyla da değerlenmesinin yapılabileceğini ve uygulama neticesinde 

sosyal sermaye seviyesinin belirleneceğini göstermiştir (Karagül ve Dündar, 2006: 42). 

Dünya Bankası aracılığıyla 2000 senesinde sosyal sermayenin değerlenmesi için yapılacak çalışma 

tasarısı kapsamında sosyal sermayenin iki farklı yönde alınarak değerlenmesinin yapılabilmesini 

savunmuşlardır. Bu formlar bilişsel ve yapısal olmak üzere iki tanedir. Yapısal formun 

değerlenmesi için ülke kuruluşlarının etkinliği, toplumsal ağlar, sivil topluluk kuruluşlarına destek, 

yasalar, yöntemler gibi somut şekilde değerleri yapılan işaretler kullanılmaktadır. Bilişsel form ise 
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topluluk ve kişilerin genel olarak kabul ettikleri hareket ve tutumları, düzgüleri karşılıklı güven gibi 

daha sübjektif ve soyut konseptlerden oluşmaktadır. Bu formun ölçümü yalnızca anketle yapılır 

(Uphoff, 1999: 240). 

Sosyal sermayenin değerlenmesindeki diğer mühim ayrım, büyük ve küçük işaretler ayrımıdır. Yani 

makro, mikro ve mezo göstergeleridir. Küçük yani mikro seviyede sosyal sermaye 

değerlendirilmesi yapılırken kişilere, ev halkı ile şirketlere ilişkin ölçüler dikkate alınır. Boşanma ve 

suç rasyoları, kan bağışları, kişilerin birbirlerine güven düzeyleri mikro göstergeler olarak 

belirtilmektedir. Makro seviyedeyse politik ve kurumsal çevrelere dikkat verilirken bu çevrelerin 

öğeleri önemsenir. Mesela iktidarın kuvvetli olması, hukukun üstünlüğü, ifade serbestliği, ülkenin 

formalist işlemler seviyesi, yargı mekanizması ve özgürlüğü, sözleşmenin yapılabilirliği, 

usulsüzlükler, gelir dağılımı makro seviyedeki belirtilerdir. Mezo seviyedeyse ev halkının ve 

şirketlerin birlikte oluşturdukları takımların sahip olduğu ölçüler sorgulanarak değerlendirilir. 

Sosyal sermaye kaynaklarında değerlendirme sıkıntısı, sosyal sermayenin neticeleri, şekilleri, 

kaynakları arasındaki ilişkiyle, sosyal sermayenin bağımlı değişken ve bağımsız değişkenlerinin 

hangileri olduğunu henüz çözülememiştir (Adam ve Roncevic 2003: 160). 

4. YÖNTEM VE BULGULAR 

4.1. Ana Kitle ve Örneklem 

Bu araştırma sosyal sermayenin işletme maliyetini incelemek için anket yöntemi seçilmiştir. Veriler 

mermer çalışanlarından sağlanmıştır. Ayrıca sosyal sermayenin işletme maliyetlerine etkisini daha 

iyi anlaşılması için bağımsız değişkenlerde kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Mermer Fabrikası 

çalışanlarından oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi 125 çalışandır. Bunların %43,2 kadın, 

%56,8’u ise erkektir. 

Araştırma verileri James G. GİBBS’in, Nevriziye TUNCAY ve Aygül TURAN’ın anketlerinden 

yola çıkarak oluşturulan anket ve demografik sorulardan oluşmaktadır. Gereken izinlerden sonra iki 

kısımdan oluşan anketimiz 2018 Nisan ayı itibariyle uygulanmıştır. Bu çalışmamızda Kütahya’daki 

mermer fabrikasındaki çalışanların sosyal sermayenin işletme maliyeti üzerine etkisinin olup 

olmadığı araştırılmıştır. 

 

4.2. Araştırmanın Hipotezleri 

H1: İşletmelerde sosyal ilişkiler ne kadar kuvvetliyse yapılan işlerin kalitesi o kadar iyi olur. 

H2: İşletme çalışanlarının işletmeye bağlılığı işçilikteki süreye bağlı zaman kayıplarını 

azaltmaktadır. 

H3: Çalışanlarda sosyal sermayenin kuvvetli olması istekli çalışmalarından dolayı işletmelerde 

kişilere bağlı maliyetleri azaltmaktadır. 

H4: İşletme çalışanlarının bilgi paylaşımları yeni çalışanları olumlu yönde etkilerken daha kısa 

sürede iş kavranmaktadır. 

 

4.3. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenilirliği 

Ölçeklerin güvenilirliğini test etmek amacıyla Cronbach α katsayısı elde edilmiştir. Cronbach α 

katsayısı: ölçekte yer alan sonuçların varyansları toplamının, ölçeğin genel varyansına oranlanması 

ile elde edilir. Cronbach α katsayısı 0 ve 1 arasında değer alır (Astar ve Güriş, 2015: 283). 

0≤ α<0.5 ise ölçek güvenilir değil 

0.5≤ α<0.6 ise ölçek güvenilir 
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0.6≤ α<0.7 ise ölçek kabul edilebilir derecede güvenilir. 

0.7≤ α<0.9 ise ölçek iyi derecede güvenilir 

α>0.9 ise çok iyi güvenilir olarak yorumlanır. 

Tablo 4.1’e göre; oluşturulan faktörlerin hepsinin 0.6’dan büyük olması faktörlerin güvenilirlik 

düzeylerinin iyi olduğunu kanıtlamaktadır. En düşük Cronbach α katsayısına sahip faktör olan 

Süreye bağlı zaman kayıpları faktörünün kabul edilebilir derecede güvenilir olduğu görülmektedir. 

Diğer faktörlerin ise iyi derecede güvenilirliğe sahip faktörler olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.1: Faktörlerin Güvenilirlik Sonuçları 

Ölçekler Cronbach α katsayısı 

Bilgi Paylaşımı 0.971 

Sosyal Sermaye 0.926 

İşlerin Kalitesi 0.916 

Çalışanların İşletmeye Bağlılığı 0.934 

Süreye Bağlı Zaman Kayıpları 0.631 

Maliyet 0.834 

Çalışanların Kısa Sürede İş Kavrayabilmesi 0.935 

Sosyal İlişkiler 0.901 

4.4. Demografik Bulgular 

Ankete katılan 125 kişiden 54’ü bayan, 71’i ise bay’dır. Bu durum işletmemizdeki çalışanların 

toplam 125 katılımcılardan çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu göstermektedir. Toplam 125 

katılımcıdan 105 kişinin evli, 20 kişinin ise bekar olduğu gözlemlenmektedir. İşletme çalışanları 

arasında anket katılımcılarından çoğunluğunun (%84) evli olduğu tespit edilmiştir. Tablo 3.2’de 

ayrıntılı olarak gösterildiği gibi Katılımcıların çoğunluğunun 31 ila 50 yaş arasında olması evli 

nüfusun fazla olmasını destekler niteliktedir. 

Ankete katılan bireylerin çoğunluğunun 20 ile 50 yaş arasında oldukları (%88.0) 51-60 yaş 

aralığında 13, 61 ve üstü yaş aralığında ise 2 kişinin bulunduğu gözlemlenmektedir. Katılımcılar 

içerisinde 20-30 yaş arasında 18, 31-40 yaş arasında 53, 51-60 yaş arasında 13, 61 ve üstünde ise 2 

kişi bulunmaktadır. Ankete katılan 125 kişiden 4’ü eğitim bilgilerini doldurmayıp 121 kişi 

içerisinde lise ve daha altı eğitim düzeyine sahip bireylerin çoğunlukta olduğu görülmektedir 

(%94.2). Lisans mezunu 7 kişi olup toplamın %5.6’sını oluşturmaktadır. 

Ankete katılanların büyük çoğunluğunun 7yıl ve daha altı sürede o meslekte hizmeti bulunmaktadır. 

Ankete katılan 125 kişi içerisinden 6ayve 3yıl meslekte hizmeti bulunan kişi sayısı 42, 4 yıl ve 7 yıl 

meslekte hizmeti bulunan kişi sayısı ise 47’dir. 7 yıl ve daha altı hizmeti olanlar toplam ankete 

katılanların içerisinden %71.2’sini oluşturmaktadır. 8 ve arasında 15 yıl aynı meslekte hizmet eden 

kişiler toplam içerisinde %17,6; 15 ve 25 yıl arasında ve 25 yıl ve üstü aynı meslekte hizmet eden 

kişiler toplam katılımın %3,2’sini oluşturmaktadır. 

Nispeten düşük gelir grubunda (1500-2500 TL) olan 119 kişi toplamın %95.2’sini oluşturmaktadır. 

Eğitim durumlarıyla karşılaştırıldığında ortaöğretim mezununun da 106 kişi olması bu sonucun bir 

açıklaması olabilmektedir. 4500 TL ve üzeri aylık gelire sahip bir kişinin de şirketteki statüsünün 

SMMM olduğu ve meslekte 25 yıl ve üstü hizmetinin olduğu görülmektedir. 3500-4500 TL 

arasında aylık gelire sahip olan 2 kişinin de lisans mezuniyetine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Ankete katılan 125 kişiden 1 kişi bu soruya cevap vermemiştir. Geri kalan 124 kişi içerisinden 39 

kişinin bulunduğu departmanda 1-2 kişi bulunmaktadır. 124 kişinin %54.8’inin çalıştığı 

departmanda 5 kişi veya daha az sayıda kişi çalışmaktadır. 

 

4.5. Anket Soruların Frekans Analizleri 
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Katılımcılardan alınan verileri SPSS-18 programıyla analiz edilmiştir. Anket sorularından elde 

edilen sosyal ilişkiler, işlerin kalitesi, çalışanların işletmeye bağlılığı, süreye bağlı zaman kayıpları, 

sosyal sermaye, maliyet, çalışanlar arasında bilgi paylaşımı ve yeni çalışanların iş kavrayabilmesi 

ölçekleri elde edilmiştir. Söz konusu ölçekler anket katılımcılarının sorulara verdikleri cevapların 

ortalamaları alınarak elde edilmiştir. 

Anket sorularına verilen cevaplar 1: hiç katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3: kararsızım, 4: 

katılıyorum, 5:tamamen katılıyorum şeklinde kodlanmıştır. “Kendimi işletmenin bir parçası olarak 

hissediyorum.” Sorusunun ortalama değerinin 4.08 olması anket katılımcılarının bu soruya 

genellikle katılıyorum şeklinde cevap verdiğini göstermektedir. Söz konusu sorunun frekans 

analizlerine baktığımızda 50 kişinin tamamen katılıyorum, 42 kişinin ise katılıyorum yanıtını 

verdikleri görülmektedir. 

“İşletme ile ilgili olumlu düşüncelere sahibim.” Sorusuna genellikle katılıyorum cevabı verilmiştir. 

Frekans değerlerine baktığımızda ise; anket katılımcılarının %38.4’ünün tamamen katılıyorum 

yanıtını verdiklerini, %35.2’ininde katılıyorum yanıtını verdikleri görülmektedir. 

“İşletmenin bir çalışanı olmaktan gurur duymaktayım.” Sorusunun ortalama değerinin 3.83 olması 

katılımcıların genellikle kararsızım yanıtını verdiklerini göstermektedir. Söz konusu sorunun 

frekans analizlerine baktığımızda hiç katılmıyorum diyen 1, katılmıyorum diyen 14, karasızım 

yanıtını veren 30, katılıyorum yanıtını veren 39, tamamen katılıyorum yanıtını veren 40 kişinin 

bulunduğu görülmektedir. 

“İşletmenin imajını düşündüğüm için işlerimi daha dikkatli yaparım.” Sorusunun ortalamasının yine 

5’e yakın olması katılımcıların genellikle katılıyorum veya tamamen katılıyorum yanıtını 

verdiklerini göstermektedir. Frekans analizlerine baktığımızda, katılımcıların %35.2’ının 

katılıyorum, %33.6’sının ise tamamen katılıyorum yanıtını verdikleri gözlemlenmektedir. 

“İşletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için canla başla çalışırım.” Sorusunun ortalama değerinin 4.25 

olması diğer sorularla benzer sonuçların elde edildiğini göstermektedir. Nitekim bu soruya 42 

kişinin tamamen katılıyorum, 45 kişinin ise katılıyorum yanıtını verdikleri görülmektedir. 

“Çalışanların bir kısmı ile sosyal ilişki içerisindeyim.” Sorusunun ortalama değerinin 4’e yakın 

olması (3.89), kararsızım ve katılıyorum yanıtını veren kişilerin çoğunlukta olduğunu 

göstermektedir. Nitekim bu soruya kararsızım yanıtını veren 23, katılıyorum yanıtını veren 40, 

tamamen katılıyorum yanıtını veren 38 kişi bulunmaktadır. 

“Çalışanların bir kısmını daha yakından tanıyorum.” Sorusuna yukarıdaki sorunun yanıtıyla benzer 

olarak, tamamen katılıyorum yanıtını veren 30, katılıyorum yanıtını veren 30, karasızım yanıtını 

veren 33 kişi bulunmaktadır. “Çalışanların çoğuyla hem görüşüp hem haberleşirim.” sorusuna 

kararsızım yanıtını veren 40, katılıyorum yanıtını veren 25, tamamen katılıyorum yanıtını veren 35 

kişinin olduğu gözlemlenmiştir. 

“Çalışanlar arasındaki paylaşımlar konusuyla ilgilenmiyorum.” Sorusu ise olumsuzluk içermektedir. 

Yani, hiç katılmıyorum yanıtını veren kişilerin diğer çalışanlarla daha fazla sosyal ilişki içerisinde 

olduğu beklenmektedir. Frekans analizlerinde ise diğer sorulara verilen cevapların aksine, hiç 

katılmıyorum yanıtını verenlerin nispeten daha çok olduğu görülmektedir. Bu soruya hiç 

katılmıyorum yanıtını veren, 8, katılmıyorum yanıtını veren 16, kararsızım yanıtını veren 38, 

katılıyorum yanıtını veren 33, tamamen katılıyorum yanıtını veren 30 kişinin bulunduğu 

gözlemlenmektedir. Çalışanların birbirleriyle olan sosyal ilişkilerinin nispeten kuvvetli olduğu 

sonucuna ulaşılabilir. 

“Çalışanlar birbirlerine verdikleri sözleri tutarlar.” Ortalama değerinin 3.47 olması katılımcıların 

çoğunluğunun karasızım yanıtını verdiklerini düşündürmektedir. Frekans analizlerine baktığımızda 
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ise kararsızım yanıtını verenlerin 33, katılıyorum yanıtını verenlerin 41, tamamen katılıyorum 

yanıtını verenlerin ise 36 kişi olduğu görülmektedir. 

“Çalışanlar tutarlı davranışlar sergilerken kasdi davranışlar yapmazlar.” Ortalama değerinin 3.49 

olması bu soruya da katılımcıların genellikle karasızım yanıtını verdiklerini belirtmektedir. Frekans 

analizlerine göre; karasızım yanıtını veren 24, katılıyorum yanıtını veren 50, tamamen katılıyorum 

yanıtını veren 39 kişi olduğu görülmektedir. 

“Çalışanlar hem iş hem de iş dışında birbirlerine samimidirler.” Ortalama değerinin 4’e yakın 

olması bu soruya çoğunlukla katılıyorum yanıtı verildiğini düşündürmektedir. Frekans analizlerine 

göre; kararsızım yanıtını verenler 25 kişi iken katılıyorum yanıtını veren 46, tamamen katılıyorum 

yanıtını verenler de 38 kişidir. “Çalışanlar ortak değerlere inandıklarında, çalışma arkadaşlarına 

yardım etmek onlara keyif verir.” Benzer şekilde bu soruya da katılıyorum (52 kişi) ve tamamen 

katlıyorum (31 kişi) yanıtını verenler çoğunluktadır. 

“İşletmedeki çalışanlar, diğer çalışanlara yardım etmenin doğru olduğunu düşündükleri için, bana 

yardımcı olurlar.”, “İş arkadaşlarım onlarla olan ilişkilerimde dürüst olduğuma inanırlar.”, “Bilgi ve 

becerilerimden dolayı iş arkadaşlarım bana güvenirler.”, “İşimle ilgili bilgimi paylaşmam diğer 

çalışanlarla aramdaki bağı kuvvetlendirir.”, “Çalışan arkadaşlarıma yardım etmek kendimi iyi 

hissettirir.”, “İş yerimde diğer çalışanlara yardım etme konusunda istekliyimdir.” Sorularına verilen 

yanıtlarda katılıyorum ve tamamen katılıyorum yanıtını verenler çoğunluğu oluşturmaktadır. 

“Çalışanlar işte ortak dil ve terimler kullanırlar.” Sorusuna 43 kişi katılıyorum, 59 kişinin ise 

tamamen katılıyorum yanıtını verdiği görülmektedir. “Çalışanlar görüşme esnasında herkesin 

bildiği kalıpları kullanırlar.” Sorusuna ise 56 kişi katılıyorum, 43 kişi tamamen katılıyorum yanıtını 

vermiştir. 

“Çalışanlar yazı ve mesajlarını gönderirken anlaşılabilir olmasına dikkat ederler.” Sorusuna ise 53 

kişi katılıyorum, 46 kişi tamamen katılıyorum, 17 kişi kararsızım, 9 kişi katılmıyorum, 4 kişi 

katılıyorum yanıtını vermiştir. “Bilgi paylaşımlarım beni daha iyi tanımlarken ortaklaşa iş 

yapmamıza vesile olur.” Sorusuna ise tamamen katılıyorum diyen 54 kişi, katılıyorum diyen 45 

kişi, kararsızım diyen 14 kişi, katılmıyorum diyen 10 kişi, hiç katılmıyorum diyen 2 kişi 

bulunmaktadır. 

“İşimle ilgili bilgi paylaşımlarım iş süreçleri kolaylaştırırken sorunları çözmeye yardımcı olur.” 

Sorusuna ise 41 kişi katılıyorum, 57 kişi tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. “İşimle ilgili bilgi 

paylaşımlarım iş fırsatları yaratırken üretkenliği arttırır.” Katılıyorum yanıtını veren 35 kişi 

bulunmakla birlikte, 50 kişi de tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. 

“Çalışanlar işletme vizyonuna bağlı ve mesleki sorunları çözme odaklıdır.” Katılımcıların 

çoğunluğu katılıyorum ve tamamen katılıyorum yanıtını vermişlerdir. Katılmıyorum yanıtını veren 

9, kararsızım yanıtını veren 28, katılıyorum yanıtını veren 31, tamamen katılıyorum yanıtı veren 53 

kişi bulunmaktadır. “Çalışanlar paylaşımlarıyla işleri kolaylaştırmada öğrenmelerini kolaylaştırır.” 

Bu soruya da benzer olarak çoğunluk katılıyorum (31 kişi) ve tamamen katılıyorum (56 kişi) 

yanıtında bulunmaktadır. 

“İş arkadaşlarımla işletme maliyetlerinin azaltılması için organizasyonel çalışırım.” Sorusuna 

tamamen katılıyorum yanıtını veren 42 kişi, katılıyorum yanıtını veren 29 kişi, kararsızım yanıtını 

veren 29 kişi katılmıyorum yanıtını veren 17 kişi, hiç katılmıyorum yanıtını veren 8 kişi 

bulunmaktadır. “İşletmenin karı için organize çalışırım.” Sorusuna benzer olarak 65 kişi tamamen 

katılıyorum, 35 kişi katılıyorum yanıtını vermiştir. 

“İşlerin erken bitmesi için organize çalışırım.” Sorusuna tamamen katılıyorum yanıtında bulunan 67 

kişi, katılıyorum yanıtında bulunan 31 kişi vardır. “Çalışma arkadaşımla rekabet halinde çalışmamız 

işleri daha çabuk bitirir.” Sorusuna tamamen katılıyorum yanıtını veren 70 kişi, katılıyorum yanıtını 
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veren 29 kişi bulunmaktadır. “Müşteri memnuniyetinin artması için işlerimi daha titiz yaparım.” 

Sorusuna çoğunluk katılıyorum (34 kişi) ve tamamen katılıyorum (69 kişi) yanıtını vermiştir. 

Çalışanlara bağlı maliyetleri ölçmek amacıyla ele alınan sorulara verilen yanıtların ortalama 

değerlerinin 4 ve üstü olması katılımcıların çoğunlukla katılıyorum veya tamamen katılıyorum 

yanıtında bulunduklarını göstermektedir. Böylece, çalışanların işletme maliyetlerini azaltma 

yönünde eylemde bulundukları sonucu elde edilebilir. 

Tablo 4.2: Anket Sorularının Frekans Analizleri 

Sorular Hiç 
katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen 
katılıyorum 

 n % n % n % n % n % 

Kendimi işletmenin bir parçası olarak hissediyorum. 1 0.8 5 4 27 21.6 42 33.6 50 40 

İşletme ile ilgili olumlu düşüncelere sahibim.   4 3.2 28 22.4 44 35.2 48 38.4 

İşletmenin bir çalışanı olmaktan gurur duymaktayım. 1 0.8 14 11.2 30 24 39 31.2 40 32 

İşletmenin imajını düşündüğüm için işlerimi daha dikkatli 
yaparım. 

4 3.2 9 7.2 26 20.8 44 35.2 42 33.6 

İşletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için canla başla çalışırım. 3 2.4 12 9.6 23 18.4 45 36 42 33.6 

Çalışanların bir kısmı ile sosyal ilişki içerisindeyim. 5 4 19 15.2 23 18.4 40 32 38 30.4 

Çalışanların bir kısmını daha yakından tanıyorum. 10 8 21 16.8 33 26.4 30 24 30 24 

Çalışanların çoğuyla hem görüşüp hem haberleşirim. 11 8.8 14 11.2 40 32 25 20 35 28 

Çalışanlar arasındaki paylaşımlar konusuyla ilgilenmiyorum 8 6.4 16 12.8 38 30.4 33 26.4 30 24 

Çalışanlar birbirlerine verdikleri sözleri tutarlar. 6 4.8 9 7.2 33 26.4 41 32.8 36 28.8 

Çalışanlar tutarlı davranışlar sergilerken kasdi davranışlar 

yapmazlar. 

3 2.4 9 7.2 24 19.2 50 40 39 31.2 

Çalışanlar hem iş hem de iş dışında birbirlerine samimidirler. 5 4 11 8.8 25 20 46 36.8 38 30.4 

Çalışanlar ortak değerlere inandıklarında, çalışma 

arkadaşlarına yardım etmek onlara keyif verir. 

4 3.2 11 8.8 26 20.8 52 41.6 31 24.8 

İşletmedeki çalışanlar, diğer çalışanlara yardım etmenin doğru 
olduğunu düşündükleri için, bana yardımcı olurlar. 

  5 4 19 15.2 47 37.6 54 43.2 

İş arkadaşlarım onlarla olan ilişkilerimde dürüst olduğuma 

inanırlar. 

  6 4.8 22 17.6 50 40 46 36.8 

Bilgi ve becerilerimden dolayı iş arkadaşlarım bana 
güvenirler. 

3 2.4 5 4 28 22.4 47 37.6 42 33.6 

İşimle ilgili bilgimi paylaşmam diğer çalışanlarla aramdaki 

bağı kuvvetlendirir. 

3 2.4 9 7.2 18 14.4 48 38.4 47 37.6 

Çalışan arkadaşlarıma yardım etmek kendimi iyi hissettirir.   7 5.6 11 8.8 37 29.6 70 56 

İş yerimde diğer çalışanlara yardım etme konusunda 
istekliyimdir. 

  6 4.8 11 8.8 34 27.2 74 59.2 

Bana verilen işlerin en iyisini yapmak için kurs ve 

seminerlere katılırım. 

1 0.8 7 5.6 17 13.6 48 38.4 52 41.6 

Çalışanlar işte ortak dil ve terimler kullanırlar. 1 0.8 8 6.4 14 11.2 43 34.4 59 47.2 

Çalışanlar görüşme esnasında herkesin bildiği kalıpları 

kullanırlar. 

1 0.8 8 6.4 17 13.6 56 44.8 43 34.4 

Çalışanlar yazı ve mesajlarını gönderirken anlaşılabilir 

olmasına dikkat ederler. 

  9 7.2 17 13.6 53 42.4 46 36.8 

Bilgi paylaşımlarım beni daha iyi tanımlarken ortaklaşa iş 

yapmamıza vesile olur. 

2 1.6 10 8 14 11.2 45 36 54 43.2 

İşimle ilgili bilgi paylaşımlarım iş süreçleri kolaylaştırırken 

sorunları çözmeye yardımcı olur. 

2 1.6 11 8.8 14 11.2 41 32.8 57 45.6 

İşimle ilgili bilgi paylaşımlarım iş fırsatları yaratırken 

üretkenliği arttırır. 

3 2.4 8 6.4 29 23.2 35 28 50 40 

Çalışanlar işletme vizyonuna bağlı ve mesleki sorunları 
çözme odaklıdır. 

4 3.2 9 7.2 28 22.4 31 24.8 53 42.4 

Çalışanlar paylaşımlarıyla işleri kolaylaştırmada 

öğrenmelerini kolaylaştırır. 

4 3.2 8 6.4 26 20.8 31 24.8 56 44.8 

İş arkadaşlarımla işletme maliyetlerinin azaltılması için 
organizasyonel çalışırım. 

8 6.4 17 13.6 29 23.2 29 23.2 42 33.6 

İşletmenin karı için organize çalışırım. 3 2.4 4 3.2 18 14.4 35 28 65 52 

İşlerin erken bitmesi için organize çalışırım. 2 1.6 5 4 20 16 31 24.8 67 53.6 

Çalışma arkadaşımla rekabet halinde çalışmamız işleri daha 

çabuk bitirir. 

2 1.6 8 6.4 16 12.8 29 23.2 70 56 

Müşteri memnuniyetinin artması için işlerimi daha titiz 

yaparım. 

2 1.6 4 3.2 16 12.8 34 27.2 69 55.2 

Yaptığım ürünlere ek maliyet getirmemek için daha titiz 

davranırım. 

2 1.6 8 6.4 16 12.8 29 23.2 69 55.2 

Bana verilen işletme malzemelerini kullanırken hasar 

görmemesi için kendi malım gibi görürüm. 

23 18.4 18 14.4 26 20.8 21 16.8 36 28.8 

Bir siparişin yetişmesi için zaman ve mekan önemli değildir. 56 44.8 17 13.6 12 9.6 18 14.4 22 17.6 
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Bana verilen işlerde en az fire için daha mantıklı davranırım.   5 4 19 15.2 40 32 61 48.8 

İşletme maliyetleri için enerji kaynaklarını en iyi şekilde 
kullanmaya özen gösteririm. 

1 0.8 6 4.8 16 12.8 37 29.6 65 52 

Ürün geliştirmede maliyet tahminlerimin nihai doğruluğu 

konusunda yöneticimden geri bildirim alıyorum. 

3 2.4 6 4.8 19 15.2 40 32 57 45.6 

Ürünlerin maliyetini tahmin ederken ömür devri boyunca 
diğer işlevleri yerine getiriyorum. 

2 1.6 6 4.8 23 18.4 36 28.8 58 46.4 

 

4.6. Faktör Analizi 

Faktör analizi, herhangi veri matrisinin temelini belirleyen yapıyı betimlemeyi amaç edinen ve 

temel işlevleri hariç birçok çok değişkenli istatistiksel yöntemin gerçekleştirilmesinde önemli rolü 

olan çok değişkenli bütünün genel adıdır. Faktör analizi genel olarak, aralarında bağ bulunan p 

sayıdaki değişkenle bildirilen bir yapıyı kendi içlerinde ilişkili; ancak aralarında bağ olmayan daha 

az miktardaki yeni değişkenle açıklamaya yarayan bir yöntemler bütünüdür. Faktör analizi kısaca; 

yorumlanması güç birbirleriyle bağları olan çok sayıdaki değişkenden en az bilgi kaybı ile 

bağımsız, kavramsal olarak anlamlı az sayıda yeni değişkenler ortaya çıkarmayı amaç edinen çok 

değişkenli yöntemler bütünüdür (Alpar, 2017: 245). 

Faktör analizinde, boyutların ve boyutlarda bulunan parametrelerin saptanmasına yardımcı olacak 

faktör yükleri matrisine ulaşmak amaç edilir. Faktör yükleri; parametrelerin ilgili faktör ile ilişkisini 

tanımlayan korelasyon katsayısıdır. Söz konusu matriste bir faktör üzerinde bulunan katsayıların 

(yüklerin) yüksek olduğu değişkenler kümesinin bir yapıyı oluşturduğu düşünülür (Alpar, 2017: 

251). 

Elde edilen ilk faktör sonucu bazen yorumlanabilir nitelikte olmayabilir. Bu yüzden faktörler 

döndürülerek (faktörlerin referans eksenleri başka bir pozisyona sahip olana kadar döndürülerek) 

daha yoruma açık bir konuma gelebilir. Bu süreç faktör döndürme olarak tanımlanır. Varimax, 

quartimax, equimax, oblimin, promax olmak üzere yaygın olarak kullanılan 5 farklı faktör 

döndürme yöntemi bulunmaktadır. Oblimin döndürme yönteminde; faktörler arasındaki 

korelasyonun derecesini denetlemek için başvurulan bir değişken ile basit yapıya ulaşmak 

hedeflenir. En uygun parametre değerinin -0.5’ten küçük, 0,5’ten büyük olması hedeflenir. 

Literatürde aralarında bir korelasyon beklenen değişkenler için kullanılan oblimin yöntemi sıklıkla 

kullanılmaktadır (Alpar, 2017: 272-274). Çalışmada da oblimin yöntemine başvurulmuştur. 

Veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu tespit etmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

testi ile Barlet Küresellik (Sphericity) testine başvurulur. KMO testi ile örnel birim sayısının 

büyüklüğünün uygunluğu test edilir. Başka bir ifade ile, veri setinin faktör analizi için uygunluğu 

test edilir. KMO testi sonucunda elde edilen sonucun 0.50’den büyük olması veri setinin faktör 

analizi için uygunluğunu belirtir. Barlett testi ise kısmı korelasyona dayanmakta, parametreler 

arasında ilişki olup olmadığını, yani veri matrisinin uygunluğunu inceleyen bir testtir. Bu test ile 

verilerin çok değişkenli normal dağılan bir veri setinden alınıp alınmadığına bakılır. Elde edilen X2 

test istatistiğine ait p değeri 0.05’ten küçük ise veriler çoklu normal dağılımlı veri setinden 

gelmektedir ve analiz için uygundur (Astar ve Güriş, 2015: 416). 

 

4.7. Çalışmada Kullanılan Faktörler 

Çalışmada kullanılan faktörleri sayılarını ve bu faktörleri oluşturan soruları tespit etmek amacıyla 

SPSS 18 istatistik programı yardımıyla faktör analizi yapılmıştır. Ankette faktörleri belirlemek 

amacıyla katılımcılara toplam 40 soru sorulmuştur. Fakat yapılan faktör analizi sonucunda faktör 

yükleri 0.50’den küçük olan sorular çıkarılarak analize devam edilmiştir. Faktör analizi sonucunda 

7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. Sorular çıkarılmıştır. Bu sorular sırasıyla şunlardır: 

“Çalışanların bir kısmını daha yakından tanıyorum.”, “İşletmedeki çalışanlar, diğer çalışanlara 
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yardım etmenin doğru olduğunu düşündükleri için, bana yardımcı olurlar” “ Bilgi ve becerilerimden 

dolayı iş arkadaşlarım bana güvenirler.” “İşimle ilgili bilgimi paylaşmam diğer çalışanlarla 

aramdaki bağı kuvvetlendirir.” “Çalışan arkadaşlarıma yardım etmek kendimi iyi hissettirir.” “İş 

yerimde diğer çalışanlara yardım etme konusunda istekliyimdir.” “Bana verilen işlerin en iyisini 

yapmak için kurs ve seminerlere katılırım.” “Çalışanlar işte ortak dil ve terimler kullanırlar.” 

“Çalışanlar görüşme esnasında herkesin bildiği kalıpları kullanırlar.” “Çalışanlar yazı ve mesajlarını 

gönderirken anlaşılabilir olmasına dikkat ederler.” Kalan 30 soru ile 8 faktör belirlenmiştir. Bu 

faktörler şu şekilde adlandırılmaktadır. “Bilgi Paylaşımı”, Sosyal Sermaye”, “İşlerin Kalitesi”, 

“Çalışanların İşletmeye Bağlılığı”, “Süreye Bağlı Zaman Kayıpları”, “Maliyet”, “Çalışanların Kısa 

Sürede İş Kavrayabilmesi” ve “Sosyal İlişkiler”. Faktörleri oluşturan sorular ve bu soruların faktör 

yükleri Tablo 3.8’da ayrıntılı olarak gösterilmektedir. 

Elde edilen KMO değerinin 0.50’den oldukça büyük olması (0.867>0.50) çalışmada örnek 

hacminin oldukça büyük olduğunu göstermektedir. Barlett Küresellik test sonucu elde edilen p 

değerinin 0.5’ten küçük olması verilerin çoklu normal dağılımlı ana kütleden geldiğini 

göstermektedir (Tablo 3.9). 

 

4.8 Korelasyon Analizi 

Korelasyon ile birlikte değişen iki veya daha fazla değişken arasındaki bağ incelenir. Pearson 

katsayısı olarak da bilinen korelasyon katsayısı iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin 

yönünü ve kuvvetini belirlemeye yardımcı olur (Güriş ve Astar, 2015: 287). 

Tablo 4.3’de elde edilen 8 faktörün kendi aralarındaki pearson korelasyon katsayıları verilmiştir. 

Tablonun daha açıklayıcı olması amacıyla her bir faktör sayı ile kodlanmıştır. İlk sütunda 

faktörlerin yanında parantez içerisinde yeralan sayı ile her bir faktör kodlanmıştır ve faktörleri 

belirten kodlar ilk satırda gösterilmiştir. 

Tablo 4.3.e göre faktörlerin çoğunluğunun kendi aralarında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmektedir. Ancak süreye bağlı zaman kayıpları ile sosyal sermaye, işlerin kalitesi, 

çalışanların işletmeye bağlılığı, sosyal ilişkiler arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Aralarında %1 düzeyinde anlamlı en yüksek ilişki bulunan faktörlerin bilgi 

paylaşımı ile çalışanların kısa sürede iş kavrayabilmesi faktörleridir (0.783). Böylece çalışanlar 

arasında bilgi paylaşımı arttıkça yeni çalışanların kısa sürede iş kavrayabilme olanağı hızla 

artmaktadır. Bunun yanında sosyal ilişkiler ile sosyal sermaye arasında da nispeten kuvvetli bir bağ 

olduğu görülmektedir (0.605). 

Tablo 4.3: Faktörler Arasındaki Korelasyon 
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Bilgi Paylaşımı (1) 1 0.572** 0.493** 0.487** 0.264** 0.584** 0.783** 0.568** 

Sosyal Sermaye (2) 0.572** 1 0.423** 0.350** -0.006 0.422** 0.542** 0.605** 

İşlerin Kalitesi (3) 0.493** 0.423** 1 0.281** 0.041 0.447** 0.358** 0.332** 

Çalışanların İşletmeye 

Bağlılığı (4) 

 0.487** 0.350** 0.281** 1 0.090 0.465** 0.372** 0.254** 

Süreye Bağlı Zaman 

Kayıpları (5) 

0.264** -0.006 0.041 0.090 1 0.185* 0.227* 0.070 
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Maliyet (6) 0.582** 0.422** 0.447** 0.465** 0.185* 1 0.481** 0.422** 

Çalışanların Kısa Sürede 

İş Kavrayabilmesi (7) 

0.783** 0.542** 0.358** 0.372** 0.227* 0.481** 1 0.546** 

Sosyal İlişkiler (8) 0.568** 0.605** 0.332** 0.254** 0.070 0.422** 0.546** 1 

* : %5 düzeyinde anlamlı 

** : %1 düzeyinde anlamlı 

 

4.8.1. Sosyal İlişkiler İle İşlerin Kalitesi Arasındaki İlişki 

Çalışanların birbirleriyle olan sosyal ilişkileri ile yapılan işlerin kalitesi arasında %1 seviyesinde 

istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Pearson correlation katsayısına 

göre; Çalışanların birbirleriyle olan sosyal ilişkileri ile yapılan işlerin kalitesi arasında % 33 

oranında bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durumda çalışanlar arasında sosyal ilişki arttıkça 

yapılan işlerin kalitesi de artacaktır. Böyle birinci hipotezimiz kabul edilmiştir. 

 

4.8.2. Çalışanların İşletmeye Bağlılığı İle Süreye Bağlı Zaman Kayıpları Arasındaki İlişki 

Çalışanların işletmeye bağlılığı ile süreye bağlı zaman kayıpları arasında istatistiki açıdan bir 

ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Pearson correlation katsayısına göre; Çalışanların işletmeye 

bağlılığı ile süreye bağlı zaman kayıpları arasında % 09’luk bir ilişki olmasına karşılık bu bağ 

istatistiki açıdan önemli bulunamamıştır. 

 

4.8.3. Sosyal Sermaye İle Maliyet Arasındaki İlişki 

Pearson correlation katsayısına göre; sosyal sermaye ile çalışanlara bağlı maliyet arasında %42 

düzeyinde bir ilişki vardır. Arasındaki ilişki istatistiki açıdan %1 düzeyinde anlamlı olmakla birlikte 

pozitif yöndedir. Bu durumda, işletmenin sosyal sermayesi arttıkça çalışanların maliyetleri azaltma 

yönündeki davranışları da artacaktır. Böylece 3. Hipotezimiz olan çalışanlarda sosyal sermayenin 

kuvvetli olması istekli çalışmalardan dolayı işletmelerde kişilere bağlı maliyetleri azaltmaktadır 

hipotezi kanıtlanmıştır. 

 

4.8.4. Bilgi Paylaşımı İle Çalışanların Kısa Sürede İş Kavrayabilmesi Arasındaki İlişki 

Person correlation katsayısına göre bilgi paylaşımı ile çalışanların kısa sürede iş kavrayabilmesi 

arasındaki korelasyon katsayısı 0.783’tür. Bu ilişki istatistiki açıdan %1 düzeyinde anlamlı olmakla 

birlikte pozitif yöndedir. Bu durumda çalışanlar arasındaki bilgi paylaşımı arttıkça yeni çalışanlarda 

daha kısa sürede iş kavrayacaktır. Böylece son hipotezimiz olan işletme çalışanlarının bilgi 

paylaşımları yeni çalışanları olumlu yönde etkilerken daha kısa sürede iş kavranmaktadır. Hipotezi 

kabul edilmiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Son zamanlarda yapılmış olan araştırmalarda sosyal sermaye kavramı ve ekonomik gelişme 

üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Ekonomistlerin bu konuyla yükselen ölçüde ve yoğun bir biçimde 

alakadar olmalarının sebebi gelişme teorilerinin zamanla ekonomik gelişmeye ve devletlerarası gelir 

düzeyindeki değişikliklerinin sebepleriyle alakalı açıklayamadığı eksiklikleri sosyal sermayenin 

doldurabileceği beklentisi olmuştur. Ekonomik büyüme iktisatçıların 18.yüzyıldan günümüze kadar 
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hemen her dönemde en çok üzerinde durduğu en önemli iktisadi kavramlardan biridir. Ekonomik 

büyüme günümüzde de gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler için küresel rekabet 

ortamında dikkate alınması gereken en önemli sosyal ve ekonomik konuların başında gelmektedir. 

Sosyal sermayenin varlığı ve işletme maliyetleri üstündeki pozitif etkisi, son zamanlarda yapılan 

araştırmalarda sosyal bilim insanlarının aynı fikirde olduğu bir konu durumuna gelmiştir. İşletme 

maliyetleri yalnızca insan sermayesi ve fiziki sermaye eksikliğinden değil, ayrıca sosyal sermaye 

eksikliğinden de kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada sosyal sermayenin işletme maliyetlerine ne 

şekilde katkıda bulunabileceği incelenmektedir. Sosyal sermaye işletme maliyetlerinde türlü 

düzeneklerle verimlilik artışı ve maliyeti düşürmeye neden olmaktadır. Ülke ve piyasa arasında 

tamamlayıcı ve ikame edici roller oynamaktadır. Sosyal sermaye kavramı esas haliyle bir 

topluluktaki kişiler arası bağların önemi üzerinde durmaktadır. Güven, sosyal düzgüler ve sosyal 

ağlar üzerine oluşan sosyal sermaye ekonomik gelişmenin oluşmasında yeni bir aktör olarak 

çıkmaktadır. 

Ekonomik olduğu kadar toplumsal bir kavram olan sosyal sermaye, bürokrasi yolsuzluk, işgücü, 

bilgi, kriz, yoksulluk, suç, yatırım ve demokrasi gibi konularla sağlamış olduğu yarar ile ekonomik 

kalkınmanın gerçekleşmesinde önemli bir aktör olarak vurgulanmaktadır. Birçok alan ile ilişkili 

olan sosyal sermaye kavramının açıklanması noktasında herhangi bir uzlaşı yoktur. Benzer şekilde 

temelinde insan olan bu olgunun ölçülmesi de son derece zor olup, araştırmacıların hemen hepsi bu 

konuda hemfikir olmaktadır. Ancak, disiplinlerin tümünde sosyal sermaye çalışan araştırmacıların 

önemli bir kısmı sosyal sermaye işletme maliyetleri ilişkisinin pozitif bir ilişki içerisinde olduğu 

sonucuna varmıştı 

Sosyal sermayenin değerlendirilmesi ve önemiyle alakalı yapılmış olan birçok araştırma, sosyal 

sermayesi yüksek toplulukların daha demokratik olduğu ve sivil kültürün bu topluluklarda daha 

gelişmiş olduğunu göstermiştir. Bir diğer yandan bireyler arası güvensizlikle biçimlenen düşük 

sosyal sermaye seviyesi de serbest piyasanın gerek gördüğü ekonomik kurumların fazla 

gelişmemesinden yolsuzluğun yaygınlaşmasına kadar büyük bir bozulmaya neden olmaktadır. 

Bu çalışmada işletmelerin sosyal sermaye uygulamalarında işletme maliyetlerine etkisi 

incelenmiştir. Amacı işletmelerin sosyal sermaye uygulamalarında işletme maliyetlerine etkisini 

incelemek ve işletmelerin sosyal sermaye uygulamalarını etkileyen faktörleri tespit etmektir. Bu 

çalışmada yer alan çalışanların sosyal ilişkileri ile yapılan işlerin kalitesi arasındaki korelasyon 

analizlerine göre; İşletmelerde sosyal ilişkiler ne kadar kuvvetliyse yapılan işlerin kalitesi yüksek ve 

maliyet azaltımı da o denli etkili olmaktadır. Bu sonuçlar literatürde korelasyon ilişkilerini ölçmek 

için kullanılan pearson correlation katsayısıyla elde edilmiştir. Yaptığımız çalışmadaki analizlerde 

işletmelerde sosyal ilişkiler kuvvetli olduğu sürece yapılan işlerinde o denli kaliteli ve başarılı, zayıf 

sosyal ilişkilerin olduğu bölümlerde ise iş kalitesi düştüğü gözlemlenmiştir. İşletmelerin maliyetleri 

minimize etmek istiyorlarsa, sosyal ilişkilere önem vermeli, çalışanlarının sosyal ve iş akdi 

haklarına azami özen göstermelidirler. Bazı yazarlar tarafından çalışanlarının sosyal ihtiyaçlarına 

önem veren işletmelerde iş verimliliğinin daha yüksek olacağı savunulmaktadır. 

Sosyal sermayenin unsurlarından biri olan aile kavramı öncelikle Türk Toplumunda kutsal olarak 

kabul edilmekte, bireyler çalıştıkları işletmelerde aile ortamını benimsemektedirler. Çünkü aile 

kurumu bir taraftan sosyal bağlar ile kuralların oluşturulmasında, diğer tarafta bireylerin 

yaşantılarında ihtiyaç duyacakları sosyal iletişim ağlarını kurabilmelerine katkı sağlamaktadır. 

OECD raporlarında aile ortamının, hem formel eğitimdeki başarıda hem de sosyal sermayenin 

geliştirilmesinde pozitif etkisinin olduğu belirtilmektedir. İşletmelerimizin çalışanlarının 

çocuklarının daha güvende olabileceği kreş, bakım odası informel ilişkileri arttırıcı gezi ve 

toplantılar sosyal sermayeyi olumlu yönde etkileyecektir. 
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Yapılan analiz sonucunda sosyal sermaye uygulamaları ile işletme maliyetleri arasında anlamlı bir 

ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Sosyal sermaye uygulamaları ile işletme maliyetleri arasında 

anlamlı bir ilişkinin bulunmasının nedeni; işletmelerde sosyal sermaye uygulamalarının tam 

oturmuş olması, sosyal sermaye uygulamalarının işletmeler için çok iyi bir uygulama olması 

olabilir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre işletmeler için sosyal sermaye düzeyinin artırılmasına 

yönelik yapılan öneriler; kapsayıcı, birleştirici ve bütünleştirici birliktelikler oluşturulmalı, bir araya 

gelen insanlar sosyal adalet, hukuk ve ahlaki normlar çerçevesinde hareket ederek kayırmacılığı 

minimize edip, suç oranları seviyesini düşürerek işletme maliyetlerine artı değer sağlamalı. İşletme 

çalışanlarını bilinçlendirmeli ve uyarmalı. Çünkü işletmelerde sosyal ilişkiler ne kadar kuvvetli ise 

işlerin kalitesi de o kadar iyi olmaktadır. Ayrıca çalışanların sosyal sermayeye bağlı olarak zaman 

kayıplarını en aza indirmektedir. Sosyal sermaye işletmelerde yeni çalışanları olumlu etkilerken 

işletme maliyetlerini olumlu yönde etkilemektedir. İşletmeler sosyal sermayeye bağlı olarak 

çalışanların işletme maliyetlerine olumlu etki edildiği görülmektedir. 

İşletmeler bu önerilerin hayata geçirilmesi ile sosyal sermaye düzeyinin artacağı ve buna paralel 

olarak işletme maliyetlerin azalacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın gelecekteki sosyal 

sermaye uygulamaları ve işletme maliyetleri ile ilgili çalışmalara kaynak oluşturması da 

beklenmektedir. Çünkü uluslararası düzeyde sosyal sermaye uygulamaları ve işletme maliyetleri 

arasındaki ilişkiyi farklı ülkeler için inceleyen çok fazla çalışma bulunmasına rağmen, Türkiye’de 

bu konudaki çalışmalar oldukça sınırlıdır. 
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AMARTYA SEN’DE ÖZGÜRLÜK VE KALKINMA   

Hülya DERYA 

ÖZET 

Amartya Sen bağımlılık iktisatçısıdır. Ülkelerin azgelişmişliğinin sebebini gelişmiş ülke ve küreselleşmede 

görerek,  ülkelerin maddi refahlarındaki ve ekonomik zenginliklerindeki değişikliklere dayalı gelişme 

anlayışını kökten sarsan ve BM’nin gelişme faaliyetlerine yeni bir perspektif sağlayan bir ekonomisttir. Sen, 

ülkelerin kalkınmasını özgürlüklerle ilişkilendirmektedir. Bireyin özgürlüğü ise  kaynaştırma ile 

ölçülmektedir. Hem piyasaya katılım hem de topluma katılım gerçekleştiği sürece özgürlük ve yapabilirlik 

gerçekleşmiş olmaktadır.Piyasaya katılımda ise, devlet rekabet düzenini yasal olarak sağlamalıdır.  Bu 

çalışmanın amacı, Amartya Sen’in   kalkınma ve özgürlükler üzerine düşüncesini tanıtmaktır. Bu düşüncenin 

temeli, özgürlüklerin genişletilmesinin kalkınmanın hem amacı ve hem de aracı olduğu şeklinde 

özetlenebilir.  

ANAHTAR KELİMELER: Özgürlük, Kalkınma, Kaynaştırma, Yasal Rekabet 

 

FREEDOM AND DEVELOPMENT IN THE AMARTYA SEN 
ABSTRACT 

 
Amartya Sen is an addictive economist. It is an economist who has seen the reason of the countries' 

underdevelopment in developed countries and globalization, has radically shaken the developmental 

understanding based on changes in the material wealth and economic wealth of the countries and provides a 

new perspective to the development activities of the UN. You associate the development of countries with 

freedoms. The freedom of the individual is measured by inclusion. As long as both participation in the 

market and participation in the society takes place, freedom and capability are realized. The aim of this study 

is to introduce the thinking of Amartya Sen on development and freedoms. The basis of this thought can be 

summarized as the expansion of freedoms both as a means and as a means of development. 

   

KEYWORDS: Freedom, Development, Inclusion, Legal Competition 

 

GİRİŞ 

Gelişme literatürü ve gelişme politkaları iki karşıt yaklaşımı savunmaktadır. Bunlardan 

birisi modernleşme yaklaşımı diğeri ise  bağımlılık yaklaşımıdır. Modernleşme yaklaşımına göre, 

azgelişmiş ülkeler   batılı ülkelerin takip ettiği yolu izleyerek   toplumsal yapılarını  yeniden 

şekillendirmelidir.  Ayrıca, bu ülkelerin uluslararası işbölümünden ve “mukayeseli 

üstünlükler”den tam anlamıyla yararlanabilmesi için dışa açık bir ekonomi ve serbest ticaret 

politikası takip etmeleri de önerilen politikaların tamamlayıcı ayağını oluşturmalıdır.  Bağımlılık 

yaklaşımı ise azgelişmiş ülkelerin önünde bulunan yapısal-sistemik sorunların altını 

çizmektedirler. Kalkınmayı engelleyen içsel nedenleri tamamen dışlamamakla birlikte, 

azgelişmişlik sarmalının temel nedeninin bu ülkelerin global kapitalist sistemle olan derin bağları 

olduğuna inanmaktadırlar. Bu görüşe göre dünya ekonomisi gelişmiş batılı ülkelerin işgal ettiği 

bir merkez ve bunu çevreleyen azgelişmiş ülkelerden oluşmaktadır.  Azgelişmişlikten çıkışın yolu 

dünya ekonomisiyle olan bağların kesilmesinden geçmektedir. Özellikle Marksist-sosyalist 

düşüncenin de etkisiyle, bu akımın savunucuları devletin öncü konumda olacağı merkezi 

planlamaya dayalı bir ekonomik kalkınma modelini salık vermekteydiler. Sen bağımlılık 

iktisatçılarındandır. Kalkınmayı piyasada yasal olarak tam rekabetin sağlanması ve özgürlüklerde 

aramaktadır. Özgürlükler genişledikçe kalkınmanın da gerçekleşeceğini savunmaktadır. Ayrıca 

piyasada tam rekabetin sağlanması için rekabetin yasal çerçeveye alınmasını dillendirmektedir. 

Özgürlüklerin ölçümünü “kaynaştırma” kavramına bağlamaktadır. 
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     Çalışma üç  bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde Sen’in yasal rekabet düzeni anlayışı ve 

piyasaya katılım,ikinci bölümde özgürlük ve kalkınma anlayışı son bölümde ise değerlendirme 

yapılacaktır. 

 

             PİYASADA  AYRIMCILIĞIN OLMADIĞI BİR REKABET DÜZENİ 

OLUŞTURMAK 

       Sen kalkınma için piyasaların rolünü önemsemektedir. Özellikle emek piyasasına serbestçe 

girilebiliyor olması, emeğin baskı ve bir tür kölelik altında olduğu rejimi çözeceği için, 

özgürleştirici olmaktadır. Aynı şekilde küçük üreticilerin geleneksel yapılarda pazara ulaşma 

imkânlarının olmaması kalkınmanın engelleri arasındadır. Piyasanın özgürleştirici olma yoluyla 

kalkınmaya katkıda bulunması gerekmektedir (Sen,2000:7). Piyasaların düzgün işleyişi bir yandan 

yasal kurumların varlığı, diğer yandan davranışsal etik ile mümkündür (Sen, 2000:262). Piyasa, 

asla görünmez el değil, düzenlenmesi gereken bir kurumdur. Piyasanın hakkaniyetli sonuçlar 

vermesi için, bu sürece katılan herkesin temel eğitim, sağlık, beslenme konularında eşit imkânlara 

sahip olması gerekmektedir. Eksik rekabet ortamlarında ise bu mümkün değildir. Özgür iradeyle 

verilen onay hem ayrıcalık hem de ayrımcılıktan kurtulmuş bir rekabet şart koşmaktadır. 

      Ayrımcılığın olmadığı bir rekabet düzeni, kimseye rekabette öncelik tanımamak ve çerçeve 

düzen içerisinde herkesin çıkarını korumak amacındadır. Bu çerçeve düzen ise, Freiburg İktisat 

Okulu’nun savunduğu rekabetin yasal çerçeve ile düzenlenmesidir.Devlet sürece müdahil değildir 

fakat gerekli şartları oluşturmakla sorumludur. Böylelikle monopol ve karteller önlenmiş 

olmaktadır.  (Eucken,1949: 155). Bu piyasa formunun en önemli özelliği, tam bir kitlesel uyumu 

barındırmaktır. Ekonomik aktörler (yatırımcılar, işgücü, mamul ve hizmet satıcıları) piyasa fiyatları 

ve maaşlara reaksiyon göstermektedir fakat piyasayı etkileyememektedir. Ayrımcılığın olmadığı 

düzende kimse rekabet ortamından koparılamaz ve bütün vatandaşlar piyasa ekonomisine 

dahildir.Ayrımcılığın olmadığı bir düzenin  oluşturulması üç nedenden dolayı şarttır. İlk olarak 

rekabet sürecinin neticede ayrımcılığa yol açabileceği ortadadır.(Örneğin işini kaybetme). İkinci 

olarak ise hem devletsel hem de özel strüktürler piyasalara katılımı sınırlandırabilmektedir hatta 

piyasanın kendisiyle kısıtlamaktadır.Üçüncü olarak ise, ayrımcılığın olmadığı düzen konsepti 

bilimsel bir sezgidir ve reel durum değildir.Konseptin içinde yer alan ayrımcılık karşıtlığı, tam 

olarak hayata geçirilmezse konsept değerinden yitirmektedir.Bütün bireylerin piyasa ekonomisine 

dahil olduğu ayrımcılığın olmadığı durum sosyal bilimler içinde “kaynaştırma Enklüzyon” 

kavramıyla anılmaktadır(Goldschimidt,2010:40-54).Kaynaştırma reel anlamda var olan farklılıklar 

ışığında bireylerin eşitliğini tanımlamaktadır. Kaynaştırma çerçevesinde, bireyler arasında var olan 

farklılıklar belirgin bir şekilde gözetilmektedir.Kaynaştırma çalışmalarının amacıysa,toplumsal 

entegrasyonu aykırı olan farklılıkları ortadan kaldırmaktır.Kaynaştırma özel egemenliğin 

sağlamlaştırılmasına karşıt bir konum niteliğindedir.Piyasadan uzak kalan bireyler,var olan 

egemenlik pozisyonlarına saldırma potansiyeline sahiptir (Bohn,2006). Sonuç olarak insanlara 

özgürlük ve toplumsal süreçlere kendi istekleriyle katılma kabiliyeti vermektedir.Eğer bütün 

bireyler topluma entegre olur ve bireyler kendi sorumluluklarını alarak toplum tarafından kabul 

görürlerse o zaman kaynaştırma amacına ulaşmaktadır(Sen,2007: 25).   

     Sen’e göre, bireyler özgür iradeleriyle bir araya gelen topluluk, olarak anlaşılmaktadır. Toplum,   

bireye  bu topluluğa tam üye olabilme olanağını sunmasıyla ölçülmektedir. Kaynaştırma prensibi 

doğrudan ortak olma veya katılma hakkına denk düşmektedir.Bu şekilde öncelikle bütün 

vatandaşlara eşit formel haklar verilmektedir. Kural ve metot adaleti prensibi teorik anlamda 

gerçekleşmiş olmaktadır.Ama gerçekte bütün katılımcılara eşit olanaklar sağlamadığı için, 

uygulamada ayrıca kaynaştırma talebine ihtiyaç vardır.Bununla birlikte kaynaştırma ancak kişinin 

var olan opsiyonları hakiketen kullanmasıyla birlikte kapsamlı olarak uygulanabilmektedir.Piyasa 

ve topluma katılım ise özellikle iki faktör üzerinden gerçekleşmektedir.İlkin işbölümü olan  iktisadi 
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düzen içerisinde uygun bir ehliyet aranmaktadır.   Katılımcıları üretici yapararak,piyasa sürecinde 

onlara gerekli olan rekabet kabiliyetini vermektedir.İkinci olarak ise ölçülü  bir sigortalılık ve gelir 

düzeyi yakalanmalıdır.Bu şekilde bireyin piyasa sürecine tüketici olarak katılması teminat altına 

alınmış olmaktadır.Bununla birlikte bütün toplum bireylerinin bu yeterlilikte olmadığı 

gözlenmektedir.(Örneğin çocuklar,yaşlılar,hastalar v.s).Böylece söz konusu rekabet düzeninin 

sosyal-politikalarla desteklenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.Ancak bu şekilde toplumun bütün 

fertleri kaynaşmış olmaktadır. Sen, kalkınma  için enstümental özgürlüğün beş formuna özelikle   

ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkarmaktadır.1-Politik özgürlükler 2-ekonomik düzenlemeler 3-sosyal 

fırsatlar 4-transparanlık garantisi 5-sosyal güvenlik(Sen,2007: 30-36).  Özgürlük sadece  en önemli 

amaç olarak görülmez ve sosyal gelişimin en önemli vasıtası olarak değerlendirilirse  o zaman bu 

kaynaştırma politikası Freiburg  Okulu’nun görüşleri ile örtüşmektedir. Rekabet ve etkinlik burada 

nihai bir sonuç olarak görülmeyip,   toplumsal şekillendirme için bir vasıta olarak 

değerlendirilmektedir.   

 

ÖZGÜRLÜK VE KALKINMA 

    Sen’e göre kalkınma, reel özgürlüklerin genişletilmesi sürecidir. İnsan özgürlükleri 

üzerinde yoğunlaşma; sanayileşme,  kişisel gelirlerin artması veya GSMH’nin büyümesi gibi dar 

kapsamlı bir kalkınma üzerine düşünmekten çok farklıdır. Sen’e göre amaçların ve araçların 

birbirinden ayrılması çok önemlidir. Örneğin GSMH artışı bir amaç değil, araçtır. Amaç temel 

özgürlüklerin genişletilmesidir. Özgür bir toplumun yolunu açmak için baskıların, 

hoşgörüsüzlüğün, sosyal yoksunlukların ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

 “Bir toplumun başarısı, toplumdaki bireylerin sahip oldukları temel özgürlüklerle 

değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede odak noktası fayda, reel gelir veya prosedürel 

özgürlükler gibi değişkenlere odaklanan diğer normatif yaklaşımlardan farklıdır” (Sen, 

2000:18). 

Öyleyse, bu temel özgürlükler nasıl kazanılacaktır? Bu konuda, Sen bireylerin  

“gerçekleştirme”   sağlamak, diğer bir deyişle, ne yapmak ve ne olmak istediklerine bağlı olarak 

erişmeleri gereken işlevselliklerin (functioning) sunulmasını savunmaktadır.  Bunlar nasıl 

sunulacak diye sorduğumuz zaman, doğru kamu politikaları ile sunulmaları gerektiği cevabı 

Sen’in birçok çalışmasında karşılaşmaktayız. Sen’e göre, negatif özgürlüklerin,pozitif özgürlük 

haklarıyla zenginleştirilmesi gerekmektedir (Sen,1992).Sen için en önemli özgürlük  insanların 

kendini gerçekleştirme şansı yani en kapsamlı yeteneği olarak görmesidir(Sen,2007: 37. Bu 

şekilde gerçekleştirme şansının esasında insanın özgürlüğünü temsil ettiğini,farklı hayat şekilleri 

ortaya koyma yetisi olduğunu görmekteyiz. Sen, açlık sorununu analiz ederken, gıda maddeleri 

sıkıntısının sadece ekonomik kaynak noksanlığına dayanmadığını aynı zamanda politik katılım 

noksanlığına işaret ettiğini ortaya koymaktadır.Sen azgelişmişliğin esasında ekonomik ve politik 

hakların adaletsiz dağıtımı sonucu oluştuğu teşhisin ardından,normatif bir  özgürlük ideali artaya 

koymaktadır.Sen’in tezine göre, gelişim ve kalkınma özgürlüklerin genişletilmesi süreci olarak 

anlaşılmaktadır.Bu görüşe göre bir toplumun başarısı o toplumun bireylerinin yaşadıkları somut 

özgürlükler oranındadır (Sen,2007:43).Bu türden gerçekleştirilebilir hayat tasarımları arasında 

aynı zamanda önlenebilir hastalıklardan ve açlıktan uzak olmak vardır.Toplumsal bazda önemli 

yaşam alanları için yeterli kabiliyete sahip olmak vardır.Çalışma hayatında ise, kendi hedeflerini 

takip etme,toplumsal hayata katılabilme ve dinini yaşama,politik ve temel vatandaşlık  hakları 

olmalıdır (Sen,2007: 45). Sen, sayesinde davranış pozisyonları arasındaki ikilemler (mümkün 

olan ve yok varsayılan ) birbirinden bağımsız değerlendirilmektedir.Bu noktada toplumsal 

kaynaştırma ve yoksulluktan kaçınma faaliyetleri özellikle üç noktada ekonomik –düzen 

konseptiyle benzerlikler göstermektedir(Sen,2010:231). 
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 Birinci olarak her ikisi de sosyal amaçlara yönelik ekonomik vasıtalar kullanılmasının 

zorunluluğunu vurgulamaktadır. “Tabiki hepimiz daha fazla gelir ve zenginlik istemekteyiz.Bu 

esasında gelirin ve zenginliğin daha fazla arzulanmasından ziyade,bizim tarafımızdan aklı başında 

olarak nitelenen hayat standardını yakalamada daha fazla özgürlük ve tercih hakkı tanıdığı için 

arzulanmaktadır”(Sen,2007:36). 

  Sen ikinci olarak Buchanan mantığında kural ve analiz düzlemlerinin ayrılması gerektiğini 

vurgulamaktadır(Sen,2007:31).Buchanan insanların subjektif nedenlerle değer verdikleri 

özgürlükleri düşüncelerinin orta yerine yerleştirirken,Sen ekonomik –etik düşünceleri normatif 

referans kriteri olarak görmektedir(Sen,2010:324). Sen, üçüncü olarak toplumsal grupların piyasa 

süreçleriyle sistematik biçimde dezavantajlı konuma sürüklenebileceklerini 

savunmaktadır(Sen,2007:32 ). 

   Uygun toplumsal strüktürlerin ve standartların oluşumuyla sağlanan bireysel özgürlük genişlemesi 

olarak tanımlanan düzen etiği Sen’in yetenek yaklaşımıyla bağdaştırılarak temel noksanlıkların 

ortadan kaldırılmasında kullanılabilmektedir.Tabiki bu noktada Sen’in özellikle katılım konusunda 

bir noksanlığa vurgu yaptığı hatırlatılmalıdır.Sen pozitif özgürlük haklarının daha iyi bir gelişime 

neden olduğunu belirtmektedir.Çünkü söz konusu bireylere varyasyon yapma imkanı 

vermektedir.Böylece en iyi yetilerini kullanabilme olanağı sağlamaktadır. Elmar Nass ise Sen’in 

yaklaşımı üzerine olan tartışmalarda haklı olarak bu türden bir düzenin normatif meşruluğunun 

pozitif özgürlük haklarının gerçekte ne kadarının hayata geçirilmesiyle ölçüldüğünü belirtmektedir. 

“Her insan sağlık,eğitim,gıda maddesi ve giyim gibi fırsat eşitliğine dayanan hizmetlerin kendisine 

verilmesinin ardından, kendi sorumluluğu altında kullanacağı hayat standardına kavuşma hakkına 

sahiptir”(Nass,2010:212-241).Sen’e göre,bu türden bireysel kaynakların gerçekliğe dönüşmesi için 

belirleyici olansa kişisel ve enstrümental dönüşüm faktörleridir.Eğitim,sağlık,cinsiyet ve yaş gibi 

kişisel sosyo strüktüel dönüşüm faktörleridir.Bunlar gerçekleşebilme olanaklarını doğrudan 

etkilemektedir.Enstrümental dönüşüm faktörleri ise,devletin gerçekleşme şansını artırmak için 

kullandığı pozitif ve negatif katkılardır.Karl Homann Freiburg Okulu ve yapısalcılığa dayanarak, 

etik bütünlüğe sahip bir toplumsal  düzeni realize etmek için kural düzleminde bir müdahelenin 

yapılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır(Homann/Blome-Dress1992).Bu düşünceler Sen’in 

konseptiyle örtüşmektedir.Çünkü bu şekilde enstrümental dönüşüm faktörlerine çifte bir anlam 

yüklemiş olmaktadır.Devlet hem enstrümental özgürlüklerle doğrudan gerçekleşme şansına müdahil 

olmaktadır.(Örneğin:anti-ayrımcılıkkanunları,tüketici hakları koruması v.s).hem de dönüşüm 

faktörlerini etkilemektedir.(Örneğin okula gitme zorunluluğu,sağlık hizmetleri v.s).  Bu tür bir 

perspektifle Sen etik-düzen düşüncesini belirleyici biçimde genişletmektedir.Çünkü düzen politikası 

tarafından talep edilen ayrıcalıkların bulunmadığı bir düzen sadece “üretmeyen” avantajları 

engellemekle meşgülken, bugün modern bilimsel etik aynı zamanda ayrımcılığın bulunmadığı ve 

bütün vatandaşların ortak olduğu üretici bir rekabet düzenini oluşturmaya çalışmaktadır.Odak 

noktası burada yoksulluk koşulları ve yoksulluk sebeplerinin ortadan kaldırılmasına 

kaymaktadır.İşte bunun sonunda sosyal sorun bir bütün olarak yakalanmış ve   selektif seçici olarak 

geri kalmış halk kitlelerine ulaşmıştır ki  bunun için devleti manipüle eden çıkar grupları saf dışı 

bırakılmak zorundadır.Buna uygun yoksulluk mücadelesi öncelikli olarak piyasa koşullarına katılım 

çalışması olarak algılanmalıdır.İşte bu zaten ekonomik şans özgürlüğü enstrümanını 

kapsamaktadır.Özellikle tüketim, üretim veya takas gibi kişisel olanaklara 

yöneliktir(Sen,2007:53).Öyleyse amaç kendi  çalışma gücü doğrultusunda üretim sürecinde söz 

sahibi olmak ve yeterli tüketime olanak veren bir gelire kavuşmaktır. Sen’e göre,işsizlik yüzünden 

ortaya çıkan kısıtlamalar sadece düşük ekonomik para girdisi yüzünden gerçekleşmez ve hatta daha 

ziyade parasal olmayan nedenlerden dolayı oluşmaktadır(örneğin sağlık sorunları,kendine saygının 

yitirilmesi v.s Sen,1997:42).  Bütün bunlar gelirin kalkınmanın tek belirleyicisi olmadığını 

göstermektedir.Kendini gerçekleştirme kalkınmada ön plana çıkmaktadır. Özgürlükler ne kadar 

genişler  bireyler yeteneklerini gerçekleştirme fırsatı bulursa ülke o kadar kalınmaktadır. 
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DEĞERLENDİRME  

  Sen, ülkelerin azgelişmişliğinin sebebini gelişmiş ülke ve küreselleşmede görerek,  ülkelerin 

maddi refahlarındaki ve ekonomik zenginliklerindeki değişikliklere dayalı gelişme anlayışını 

kökten sarsan ve BM’nin gelişme faaliyetlerine yeni bir perspektif sağlayan bir ekonomisttir. 

Piyasaların düzgün işleyişi bir yandan yasal kurumların varlığı, diğer yandan davranışsal etik ile 

mümkündür. Piyasa, asla görünmez el değil, düzenlenmesi gereken bir kurumdur. Ayrımcılığın 

olmadığı bir rekabet düzeni, kimseye rekabette öncelik tanımamak ve çerçeve düzen içerisinde 

herkesin çıkarını korumak amacındadır. Bütün bireylerin piyasa ekonomisine dahil olduğu 

ayrımcılığın olmadığı durum sosyal bilimler içinde “kaynaştırma Enklüzyon” kavramı olarak 

sunulmaktadır. Kaynaştırma reel anlamda var olan farklılıklar ışığında bireylerin eşitliğini 

tanımlamaktadır. Kaynaştırma çerçevesinde, bireyler arasında var olan farklılıklar belirgin bir 

şekilde gözetilmektedir. Sen’e göre kalkınma, reel özgürlüklerin genişletilmesi sürecidir. İnsan 

özgürlükleri üzerinde yoğunlaşma; sanayileşme, kişisel gelirlerin artması veya GSMH’nin 

büyümesi gibi dar kapsamlı bir kalkınma üzerine düşünmekten çok farklıdır. Sen’e göre amaçların 

ve araçların birbirinden ayrılması çok önemlidir. Bireylerin kendini gerçekleştirme fırsat eşitliğine 

sahip olması kalkınmada önemlidir. Özgürlüklerin genişletilmesi kalkınma sürecidir. 
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MUHASEBEDE HATA VE MANİPÜLASYON AYRIMI, 

MUHASEBE MANİPÜLASYONU YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 
Filiz Çopuroğlu 

İbrahim Halil Korkmaz 

Özet 

İşletme ile ilgili nihai bilgileri içeren finansal bilgilerin güvenilirliği işletme açısından oldukça 

önemlidir. Ancak muhasebe manipülasyonu yoluyla işletme bilgileri, iyi bir imaj oluşturulması amacıyla 

saptırılmaktadır. Muhasebe manipülasyonu yatırımcıların kararlarını olumlu yönde etkilemek için yapılan bir 

hile türü iken, muhasebe kayıtlarında yapılan hatalar hile olmayıp, sehven yapılan, suç teşkil etmeyen 

yanlışlıklarıdır. Her iki kavram da hesap işleyişi ve kayıt düzeninin vergi ve muhasebe ilkelerine aykırı 

tutulması anlamına gelse de, suç oluşturması bakımından birbirinden farklıdır. Muhasebede yapılan hatalar, 

bazı durumlarda hile sebebi sayılıp, firma için yanlış imaj oluşturduğu nedeniyle, muhasebe hata ve 

manipülasyonu arasındaki fark incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada muhasebe manipülasyonu ile belli bir 

amaca ulaşmak için yapılan işlemleri önlemek için hata ve manipülasyon arasındaki farklar ele alınmış; 

muhasebe manipülasyonunun yapılma nedenleri, yöntemleri ve teknikleri açıklanarak, muhasebe kayıtları 

üzerinde yapılan işlemler olarak ele alınmıştır. Çalışmanın amacı finansal bilgi kullanıcılarına yanıltıcı 

bilgiler verilmesini önlemek ve yatırımcıların doğru kararlar almasına yardımcı olmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebede Hata, Muhasebe Manipülasyonu, Muhasebede 

Bilgi,  Denetleme. 

Jel Kodları: M40, M41. 

Abstract 

Businesses that contains information about the ultimate reliability of financial information are very 

important from a business perspective . However, through the manipulation of accounting business 

information , in order to establish a good image is deflected . Accounting manipulation to positively 

influence investor decisions made while a kind of cheating , cheating is not the mistakes made in the 

accounting records , inadvertently made , the mistakes are not criminal . Both the concept and functioning of 

the accounts contrary to the principles of tax and accounting records to be kept of the order , meaning , even 

if it is different from each other in terms of creating offense . Errors made in accounting in some cases, cause 

tricks counted for firms that create a false image , because the difference between the accounting errors and 

manipulation have been studied . In this study, to achieve a particular goal with the manipulation of 

accounting transactions to avoid discussed the difference between error and manipulation ; accounting 

manipulations made of the causes, methods and techniques are explained , as transactions on balance sheet 

items have been addressed. The aim of the study given to prevent misleading information to users of 

financial information and is to help investors make the right decisions. 

Keywords: Accounting, Accounting Errors, Manipulation Accounting, Accounting 

Information,  Inspection. 

Jel Codes: M40, M41. 

 

1. Giriş 

Muhasebe manipülasyonu; işletmenin finansal durumunu ve yapısını etkileyecek bilanço 

işlemleri ile gelir tablosunda dönem karını raporlamaya dönük işlemlerin tamamını içeren saptırma 

faaliyetleri bütünü şeklinde tanımlanabilir. Bu kapsamda muhasebe manipülasyonunun, işletmenin 

mali durumu ile işletmecilik faaliyetlerinin neticelerine ilişkin finansal bilgi talep edenlerin algıları 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

735 

 

üzerinde belirleyici olma maksatlı olduğu söylenebilir. Manipülasyon kavramı hileli yönlendirme 

veya yöneticileri ve işletme sahiplerini yanlış yöne sevk edici faaliyette bulunma anlamına 

gelmektedir (Varıcı, 2013: 43). Başka bir tanıma göre manipülasyon; serbest piyasadaki arz ve talep 

şartları altında oluşacak menkul kıymet fiyatından daha düşük ya da yüksek bir fiyat oluşturarak, 

menkul kıymetin bu manipüle edilmiş fiyat üzerinden işlem görmesini sağlama girişimidir (Şensoy, 

2013: 378). Muhasebe manipülasyonunun birincil amacı işletmenin finansal durumu, yapısı ve 

işletme performansına ilişkin gerçekte var olan durumdan farklı bir izlenim edindirilmesi suretiyle, 

işletmenin çevresindeki unsurlar arasında refah değişimlerinin gerçekleştirilmesi şeklinde tezahür 

etmektedir. Bu kapsamda devlet aktörünün en temel gelir kaynağı olan verginin hesaplanmasının 

etkilenmesi muhasebe manipülasyonunun önemli bir sonucudur. Muhasebe standartlarının ve 

prensiplerinin doğasından  kaynaklanan esnekliklerden yararlanılıp, işletmenin yapısal ve finansal 

durumuna ilişkin bilgi talep edenlerin algılarının saptırılmasıyla sonuçlanır (Demir, 2013: 40).  

Burada “hata” ve “hile” kavramlarının farkına dikkat çekmekte fayda vardır. Muhasebede bilinçli 

çarpıtmalar sonucu ortaya çıkan gerçek olmayan tablolar hile olarak değerlendirilirken; dikkat ve 

bilgi eksikliğinden kaynaklanan durumlar hata olarak ifade edilir.  

 Karar vericilerin üretecekleri kararların yerindeliği, gerçekçiliği, doğruluğu ve isabetliliği 

muhasebe sisteminin üreteceği bilgilerin niteliğiyle yakından ilişkilidir. Günümüz işletmecilik 

dünyasının koşulları göz önüne alındığında, artan rekabet, gelişen teknoloji işletmecilik 

faaliyetlerinin kapsam itibarıyla büyüyerek karmaşıklaşmasını sağlarken; bu karmaşıklığın mali 

kayıt ve kontrol süreçlerine de yansıdığı göze çarpmaktadır. Bu durum finansal manipülasyonlar 

için yeni hile yol ve yöntemleri ortaya çıkarmıştır. Nitekim Enron, WorldCom, Parmalat gibi 

kamuoyuna yansımış bir çok kurumsal hile skandalıyla karşı karşıya kalınmıştır (Karausta ve 

Dönmez, 2013: 60).  

Bu çalışmanın amacı muhasebede yapılan hile ve hataların meydana getirdiği ekonomik 

kaybın ulaşabileceği boyutlar ile yapılan hile ve hataların meslek mensuplarına, şirketlere, topluma 

ve ülke gelirine verebileceği potansiyel büyük zararlar ve değer kayıpları konusunda açıklayıcı 

bilgiler sunmaktır. Ayrıca çalışma finansal bilgi kullanıcılarına yanıltıcı bilgiler verilmesini 

önlemek ve yatırımcıların doğru kararlar almasına yardımcı olmak için dikkat edilmesi gereken 

hususları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, muhasebe manipülasyonu ile 

belirli bir maksadı gerçekleştirmek üzere yapılan işlemleri önlemek için hata ve manipülasyon 

arasındaki farklar ele alınmış; muhasebe manipülasyonunun yapılma nedenleri, yöntemleri ve 

teknikleri açıklanmış ve muhasebe kayıtları üzerinde yapılan işlemler olarak ele alınmıştır.  

2. Literatür Taraması 

Muhasebe manipülasyonları üzerine yapılmış çalışmalar incelendiğinde Karausta ve Dönmez 

(2013)’in çalışmalarında Türkiye’de mesleki hilelerin varlığı ve adli olarak denetlenmelerine olan 

ihtiyacın tespitini gerçekleştirmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan denetim yapma yetkisi 

almış firmalarına anket uygulamışlardır. Çalışmalarının sonucunda ülkemizde mesleki hilelere 

başvurulduğunu ve adli denetim uygulanması halinde işletmelerde başvurulabilecek meslek 

hilelerinin tespit edilmesi ve engellenmesi noktasında faydalı olacağını bulgulamışlardır.  

Varıcı ve Er (2013) çalışmalarında manipülasyonu belirlemek adına Beneish yöntemini 

kullanarak hisse senetleri İMKB 100’de işlem gören işletmelerde mali tablo manipülasyonu olma 

ihtimalini incelemişlerdir. Çalışmada ayrıca muhasebe manipülasyonuna başvurmaya neden 

olabilecek işletme performans ölçütleri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda aktif devir hızının, 

finansman oranının ve faaliyet kar marjının muhasebe manipülasyonuna başvurmada etkili faktörler 

olabileceği saptanmıştır.  

Atmaca (2012) işletmelerin iç denetim mekanizmalarıyla manipülasyonları ve 

manipülasyonlardan doğacak skandalları engellemedeki etkinliklerine ilişkin teorik bir çerçeve 
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sunduğu araştırmasında,  muhasebe manipülasyonunun önlenmesi için iç kontrol sisteminin etkin 

bir şekilde işleyişini sağlamasının gerekli olduğunu savunmuştur. 

Dağlar ve Pekin (2011), İMKB Kurumsal Yönetim İndeksi’nde bulunan işletmelerin finansal 

tablo manipülasyonu tahmin modellerini inceledikleri çalışmalarında, işletmelerde kurumsal 

yönetim prensiplerine uyumun mali tablolarda manipülasyon riskini ne yönde etkilediğini 

araştırmışlardır. Çalışmanın sonuçları firma yapılarının kurumsal yönetim bağlamında 

güçlendirilmesiyle, finansal tablolarda manipülasyon riskinin azalacağını ortaya koymuştur. 

Demir ve Bahadır (2007) çalışmalarında muhasebe manipülasyonlarının yöntem ve 

tekniklerini örnekler yardımıyla açıklamayı amaçlamış, bilanço ve gelir tablosu kalemleri üzerinde 

yapılan işlemleri amaçlarına göre inceleyerek ve muhasebe manipülasyonu yöntemleri ve 

tekniklerine ilişkin örnekler sunmuşlardır. 

Kütük (2010) sermaye piyasasının kronolojik gelişimi ve başlıca kavramlarına ilişkin bilgiler 

sunarak başladığı çalışmasında, manipülasyon suçunun çeşit ve unsurları doğrultusunda, suç 

kavramının sınırlarını çizmeye çalışmıştır. Sınırlarını çizdiği suçlara ilişkin hukuksal ve cezai 

sonuçları açıklamıştır. Çalışma sonucunda; manipülasyon suçlarıyla mücadelenin yalnızca sermaye 

piyasasını denetim ve gözetim görevi bulunan kurumlara bırakılmak suretiyle başarılamayacağını, 

manipülasyon suçlarıyla en sık karşılaşılan piyasaların kamuyu aydınlatma ilkesinin tam olarak 

işletilmediği piyasalar olduğunu, manipülasyon suçları ile ilgili faildeki suç kastını kanunilik ilkesi 

gereğince ortaya koyan objektif işlem kriterlerinin ve suçun unsurlarının yapılacak yasal 

düzenlemelerle ortaya konması gerekliliğini ve piyasada derinliğin oluşturulmasına yönelik 

tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu savunmuştur. 

Hatunoğlu (2012) işletmelerde iç denetim mekanizmasının önemini, hile ve hataları 

engellemedeki etkisini ölçmeye dönük bir anket ile saptamaya çalışmıştır. Türkiye’nin farklı 

yerlerindeki 8 şehrin Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren, iç kontrol sistemine sahip 45 

firmaya ait verilerin tanımlayıcı istatistik yöntemleriyle analiz edildiği çalışmada, etkin bir iç 

denetim mekanizmasıyla işletmelerde meydana gelmesi olası hileli ve hatalı işlemlerin 

azaltılmasının sağlanabileceği ortaya çıkmıştır.  

Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu (2004) mali bilgi manipülasyonlarının amaçlarını, 

sebeplerini, metodlarını ve tekniklerini açıkladıkları çalışmalarında; mali bilgi manipülasyonlarını 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda ampirik olarak araştırmayı amaçlamışlardır. Çalışma 

kapsamında ayrıca Türkiye’ deki şirketlerin finansal bilgi manipülasyon uygulamalarını saptayacak 

bir model geliştirmek de  amaçlanmıştır. Netice itibarıyla; içerdiği dokuz açıklayıcı değişkenin altı 

tanesinin mali bilgi manipülasyonlarını tahmin etme ve ortaya çıkarmada faydalı olduğu belirlenen 

bir model oluşturmuşlardır. 

Saltoğlu (2003) dönemin kamuoyunda çokça yankı bulan Enron skandalını incelediği 

çalışmasında; özel amaçlı işletmelerin Enron tarafından manipüle edilişlerini ve sermaye 

piyasasındaki  etkilerini ortaya koymuştur. Çalışma sonucunda fonlama maliyetlerini azaltma ve 

hisse senetlerinin piyasa değerini arttırma gibi yaratıcı muhasebe uygulamalarının işletmeler 

üzerindeki olumsuz etkilerini Enron örneği ile açıklamıştır. 

3. Muhasebe Manipülasyonu 

Manipülasyon serbest piyasa şartlarında gerçekleşecek arz ve talep doğrultusunda oluşacak 

fiyatın saptırılmasıyla, bu fiyattan daha yüksek ya da daha düşük bir fiyatın oluşmasıyla menkul 

kıymetlerin, serbest piyasanın gerçeğini yansıtmayan bu fiyat üzerinden işlem görmesinin 

sağlanması şeklinde tanımlanabilir. Bu kapsamdaki bir girişimi manipülatif kılacak temel unsur 

işlemin yasadışı olması değil, fiyatın yapay ve kontrollü olmasıdır (Şensoy, 2013: 378). 

Manipülasyon, ilgili tarafların istedikleri bilgilere erişmelerini sağlayacak mekanizmaların 

işlerliğini ve piyasalarda olması gereken şeffaflığı ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla potansiyel 
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yatırımcıların piyasaya duydukları güven azalmakta, piyasaların gelişmesine mani olunmaktadır 

(Dağlar, 2011: 26). 

Manipülatif işlemler, menkul kıymetlerin sahipliklerinde bir değişme olmadan, menkul 

kıymet borsalarında piyasa fiyatının sağlıklı oluşmasını engelleyecek biçimde, sürekli alım-satım 

işlemleri ile yapılabilmektedir. Bunun yanında başka bir yöntem olarak, belirli kişilerin veya 

kuruluşların kendi aralarında belli miktar, tutar ve fiyat düzeylerinde devamlı olarak menkul kıymet 

alım-satım işlemi yapması da karşımıza çıkmaktadır (Küçüksözen, 2004: 27). Firmalar 

manipülasyon ile karlılıklarını istedikleri gibi lanse edebilmektedir. Muhasebe manipülasyonu 

çoklukla işletmelerin kâr rakamlarının değiştirilmesiyle oluşan bir düzensizlik şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır (Varıcı ve Er, 2013: 44). 

Manipülasyon; menkul kıymetlerin fiyatlarını yükseltecek şekilde alım ve satım işlemleri 

yaparak menkul kıymeti yüksek fiyat düzeyinde elden çıkarmak, böylece muhtemel kazancı 

artırmak ve fiyatları düşürmek için yapılmaktadır (Küçüksözen, 2004: 28). Muhasebe 

manipülasyonu; işletme-toplum-kaynak tedarik edenler ve işletme yöneticileri arasındaki refah 

transferlerini etkileyecek şekilde dizayn edilmektedir. İşletme-toplum ve işletme-kaynak tedarik 

edenler ilişkilerindeki refah transferinden işletme haksız çıkar temin etmektedir. Ancak işletme-

işletme yöneticileri ilişkisindeki refah transferlerinde bu durum, yöneticilerin lehine gelişmektedir 

(Demir, 2013: 40). Muhasebe manipülasyonun amaçları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir:  

Tablo 1. Muhasebe Manipülasyonunun Amaçları ve Kazanımları  

Manipülasyonun Amacı Elde Edilecek Çıkarlar 

 

Hisse Senedi Fiyatı 

 Hisse Senedi Fiyatının Yükselmesi 

 Volatilitenin düşmesi 

 Yüksek işletme değerinin oluşması 

 Özkaynak maliyetinin düşürülmesi 

 

Borçlanma Maliyeti 

 Borç maliyetinin düşürülmesi 

 Yüksek borçlanma derecesi 

 Kredilibilitenin iyileştirilmesi 

Yöneticilere Yönelik Amaçlar  Yüksek karla birlikte ödül ve 

primler 

(Kaynak: Varıcı ve Er, 2013: 44) 

3.1. Muhasebe Manipülasyonu Yöntem ve Teknikleri 

Manipülasyonun yöntemleri üç ana grupta toplanmıştır. Bunlar; hareket bazlı, bilgi bazlı ve 

işlem bazlı manipülasyonlardır (Küçüksözen, 2004: 29). Muhasebede manipülasyon yöntemleri ise 

genellikle Kar Yönetimi, Karın İstikrarlı Hale Getirilmesi, Büyük Temizlik Muhasebesi,  Agresif 

Muhasebe ve Hile şeklinde kategorize edilmektedir. Aşağıdaki tabloda muhasebe manipülasyonu 

yöntemlerinin tanımları yer almaktadır. 

 

 

Tablo 2. Muhasebe Manipülasyonu Yöntemlerinin Tanımı 

Kategori Tanım 

Agresif Muhasebe 
Firmanın mali politikaları belirlenirken, muhasebe 
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 ilkelerinin firma amaçlarına göre bilinçli bir şekilde 

seçilmesi ve uygulanmasıdır. 

Kar Yönetimi 

 
Gerçekleşen karın, firma ilgilileri tarafından daha önceden 

belirlenmiş ya da tahmin edilmiş olduğu noktaya doğru 

saptırılarak manipüle edilmesidir. Finansal raporlama 

prosedürlerine müdahale edilmesiyle gerçekleşebilir. 

Karın İstikrarlı Hale 

Getirilmesi 

 

Finansal olarak iyi neticelenmiş yıllardaki karların, görece 

daha kötü neticelenmiş yıllara aktarılmasıyla kar serilerinde 

meydana gelen dalgalanmaların ortadan kaldırılıp 

normalleştirilmesidir. 

Hile 

 
Mali tablolara yansıyan tutarların ve dipnotların, ilgilileri 

yanıltacak biçimde yanlış yansıtılması durumudur. 

Yaratıcı Muhasebe 

 
Muhasebe manipülasyonlarının tüm yöntemlerinden ve 

aşamalarından yararlanılması durumudur. 

(Kaynak: Demir, 2013: 41) 

İlk Kar Yönetimi, Karın İstikrarlı Hale Getirilmesi ve Büyük Temizlik Muhasebesi 

yöntemleri firmaların finansal performanslarına ve yapılarına ilişkin yanıltıcı bilgiler servis edecek 

biçimde, muhasebe ilke ve standartlarının boşluk ve esnekliklerinden faydalanmak şeklinde 

tanımlanabilir. Hile yönteminde ise muhasebe ilke ve standartları, firma finansal yapısı ve 

performansı yapay olarak değiştirilecek biçimde çiğnenmektedir (Volkan ve Demir, 2007: 7). Başka 

bir kategorizasyona göre de muhasebe manipülasyonları; Gider Manipülasyonu, Gelir 

Manipülasyonu ve Kâr Manipülasyonu şeklinde üç farklı grupta ele alınmıştır (Elitaş, 2013: 47). 

3.2.Muhasebede Hata ve Manipülasyon Ayrımı 

Muhasebe hataları; kasıt unsuru taşımayan, unutkanlık, dikkatsizlik veya bilgisizlik gibi 

nedenlerden dolayı muhasebe işlem, kayıt ve hesaplarında meydana gelen yanlışlıklardır. Muhasebe 

hatalarının nedenleri olarak matematiksel hatalar, kayıt hataları,  nakil hataları, unutma ve 

tekrarlama, bilanço hataları sıralanmaktadır. Manipülasyon kavramı ise aldatma, yanıltma, bir 

kişinin davranışları ya da beyan ettiği sözler ile bir başka kişiyi irade beyanında bulunmaya veya 

sözleşme yapmaya sevk etmek maksadıyla yanlış bir fikir doğuşuna veya yanlış fikrin devamına 

bile bile neden olması şeklinde tanımlanmaktadır (Açık, 2012: 353-354). 

Muhasebe hilesi ve muhasebe manipülasyonu arasında suçun manevi unsuru bakımından 

farklılık bulunmaktadır. Muhasebe manipülasyonu; olağanüstü durumlar dışındaki önemli 

düzensizlikler, muhasebenin muzaaf usulünün varlığı ile belirlenen bir yanlışlığın bir başka 

yanlışlık ile üstünün kapatılması, fiilin sıkça tekrarlanması durumlarında kastın var olduğu kabul 

edilmekte ve Vergi Usul Kanunu’na göre cezalandırılmaktadır (Dilek, 2009: 21). 

 

4. Bir İşletmenin Muhasebe Kayıtlarında Manipülasyon Uygulaması 

İşletmeler kredibilitelerini yükseltmek, firmanın kamuoyu nezdindeki imajını güçlendirmek, 

birden fazla girişimcinin/hissedarın bulunduğu firmalarda ortakları memnun etmek için yüksek kâr 

dağıtımı, firmanın hisse senetlerinin menkul kıymet borsalarındaki fiyatını yükseltmek, vergi 

ödeyebilmek veya vergi kaçırmak, firmaya yeni yatırımcı ve ortakların katılmasını sağlamak, kar 

dağıtmamak veya az dağıtmak, firmanın menkul kıymet borsalarındaki değerini düşürerek 
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spekülasyon yapmak gibi nedenlerden dolayı mali kayıtlar üzerinde manipülasyon 

uygulamaktadırlar (www.alomaliye.com). 

Muhasebe manipülasyonu neticesinde sunulan, doğru olmayan finansal bilgiler doğru 

olmayan kararlar üretilmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak bu durum, kaynakların etkin 

kullanımını ve dağılımını engellemektedir (Volkan ve Demir, 2007: 7). Bu nedenle belirli bir 

maksadın hasıl olması için muhasebe kayıtları üzerinde gerçekleştirilen, gerçeği yansıtmayan 

durumları muhasebe manipülasyonu olarak ele alan bu çalışmada; söz konusu manipülasyonlara 

ilişkin karşılaşılabilecek metodlar aşağıdaki örneklerle sunulmuştur. 

İşletme 01.06.2018 tarihinde ödediği iki yıllık kira bedeli olan 100.000 TL’ye ilişkin, kira 

bedelinin ödenmesiyle birlikte aşağıdaki yevmiye kaydını yapmıştır.  

 

1 GELECEK AY. AİT GİD. 100.000  

 İNDİRİLECEK KDV 18.000 

   

 100 KASA 118.000 

 Kira Bedeli  

 

İşletme, karlılığının düşük olduğunu düşünerek ve kârlılığını arttırıp, zararı esasen 

olduğundan daha düşük göstermek amacıyla yukarıda gösterilen yöntemi kullanmıştır. 2 numaralı 

kaydın yapılmaması durumunda işletmenin 2018 yılına ait kira giderleri kaydedilmemiş 

olacağından; kar esasen olduğundan daha fazla ya da zarar esasen olduğundan daha az görünecektir. 

Bu durumun işletme Bilançosuna yansıması; dönen varlıklar toplam tutarının esasen olması 

gerekenden 29.167 TL fazla bir tutar oluşturması olacaktır. 

 

2 GENEL YÖN. GİD. 29.167 

   

   

 GELECEK AY. AİT GİD. 29.167 

 Kaydın Dönemsellik İlkesine Göre 

Düzeltilmesi 

 

 

İşletme 01.06.2018 tarihinde 2 yıl süreyle kiralanmış olan binada, 50.000 TL değerinde 

asansör mekanizması kurdurmuştur. Söz konusu işlem 3 numaralı yevmiye kaydındaki şekilde 

yapılmıştır. 

 

3 GENEL YÖN. GİD. 50.000 

 İNDİRİLECEK KDV    9.000 

   

 SATICILAR. 59.000 

 Asansör Yaptırılması  

 

2 yıl süre için kiralanmak suretiyle edinilmiş binaya yapılan değer arttırıcı yatırımın 264 

ÖZEL MALİYETLER Hesabı aracılığıyla takip edilmesi gerekmektedir. 264 ÖZEL 
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MALİYETLER hesabına yansıtılan meblağın kira süresince gider olarak yazılmak suretiyle amorti 

edilmesi mümkündür. 

 

 ÖZEL MALİYETLER 50.000 

4   

   

 GEN. YÖN. GİD. 50.000 

 Düzeltme kaydı  

 

İşletme 01.08.2018 tarihinde 20.000 TL ye aldığı ticari malların taşınmasına 2.000 + KDV 

tutarında nakliye giderini bir çek keşide etmek suretiyle ödemiştir. Söz konusu işlem 5 numaralı 

yevmiye kaydında gösterildiği gibi muhasebeleştirmiştir. 

 

5 GENEL YÖN. GİD. 2.000 

 İNDİRİLECEK KDV    360 

   

 VERİLEN ÇEK VE ÖD. EM. 2.360 

 Ticari Malların Nakliyesi  

 

‘’Maliyet Esası Kavramı’’ uyarınca ilkesel olarak ticari malların işletmeye nakledilmesi için 

sarf edilen giderin ticari malların maliyetine eklenerek muhasebeleştirilmesi gerekir. Bu bakımdan 6 

numaralı yevmiye kaydıyla gösterilen düzeltme kaydı yapılmalıdır. 

 

6 TİCARİ MALLAR 2.000 

     

   

 GEN. YÖN. GİDER.                                  2.000 

 Düzeltme kaydı  

 

İşletme, 1000 TL + KDV’ye bir mal satmıştır. İşletme bu işlemi aşağıdaki şekilde 

muhasebeleştirmiştir. 

 YURTİÇİ SATIŞLAR 1.000 

7 İNDİRİLECEK KDV    180 

   

 ALICILAR                                  1.800 

 Mal satış kaydı  

Yukarıdaki işlemle işletme hasılatının 1000 Lira, KDV tutarının ise 180 Lira artması gerekir. 

Ancak yapılan yanlış kayıt nedeniyle hasılat ve KDV tutarları; sırasıyla 1000 Lira ve 180 Lira 

düşmüştür. Netice itibarıyla bu durum hasılatta 2000, KDV’de 360 liralık fark ortaya çıkarmaktadır. 

Bu durumda iki katlı hile söz konusudur. İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıda 8 numaralı 

yevmiye kaydında görüldüğü gibidir: 
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8 ALICILAR 1.000 

      

 YURTİÇİ SATIŞLAR                                  1.000 

 HESAPLANAN KDV 180 

 Mal satış kaydı  

Yukarıda örneklenen durumlar göz önüne alındığında, yapılan muhasebe manipülasyonlarının 

muhasebe yöntem ve standartlarından yararlanılarak ve saptırılarak gerçekleştirildiği ve işletme 

kaynaklı oldukları görülmektedir. Esas itibarıyla kapsamında manipülasyona yer bulunmayan 

muhasebe ilke ve standartlarının mesleki tutumu firma yöneticilerine bırakması, ilgili tarafları 

yanıltmak maksadıyla çarpıtılabilmesine meydan vermektedir. Bu durum, hiçbir düzenleyici otorite 

açısından kabul edilebilir bulunmamaktadır (Demir, 2013: 41). 

5. Sonuç 

İşletmelerde muhasebe manipülasyonu kullananların işletmeyi olduğundan daha iyi ya da 

daha kötü göstermeye çalışırlar. Bu kapsamda kullanılan yöntemler firmaları daha iyi gösteren ve 

daha kötü gösteren olmak üzere iki ana kategoride ele alınabilir. Bu gibi düzenlemeler; firmaların 

yaptıkları ticari işlemlerin kaydedilmesinde ve finansal tabloların düzenlenmesinde firma 

yöneticilerinin taraflı davranışıyla, üçüncü kişilerin aleyhine, çıkar elde etmek için başvurulan 

hilelerdir (Açık, 2012: 365). 

Muhasebe manipülasyonu günümüzde oldukça büyük ve önemli bir mesele olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Öyle ki; söz konusu muhasebe manipülasyonlarıyla yapılan hileler işletme ilgililerinin 

yanlış kararlar vermelerine neden olabilmektedir. Netice itibarıyla ülke ekonomilerini olumsuz 

etkileyen bu durum; muhasebe mesleğinin kamuoyu nezdindeki güvenilirliğini de sarsmaktadır 

(Açık, 2012: 365). Muhasebe manipülasyonun önüne geçilebilmesinde işletme içi kontrol 

mekanizmalarının tesis edilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Söz konusu iç kontrol 

mekanizmalarının tesis edilmesinin ve etkin çalıştırılmasının yanı sıra işletme yönetiminde 

kurumsallığın ve bağımsız denetimin uygulanması oldukça önemlidir (Atmaca, 2012: 202). 

Muhasebede yapılan hata ve manipülasyonların mümkün olan en düşük düzeye indirgenmesi ile 

finansal tablolarda sunulan bilgilerin açık, doğru, anlaşılır ve güvenilir olması elzemdir (Okay, 

2011: 111). 

 Muhasebe ve denetimin ilke ve standartlarının uygulanarak yerleştirilmesi, bu bağlamda ilgili 

meslek mensuplarının mesleki yargılarının geliştirilmesi, manipülasyondan kaynaklanabilecek 

kamu zararlarının önlenmesi için elzemdir (Demir, 2013: 41). Algılarını etkilemek amacı itibarıyla 

muhasebe manipülasyonlarının önemli taraflarından biri de yatırımcılardır. Yatırımcıların, 

işletmenin gelecekteki kar artışı beklentilerini artırmak, işletmenin hisse senetlerine olan talebi 

artıracaktır. Muhasebe politikalarının hisse başına kazancın arttığı izlenimi için istenilen yönde 

kullanılması, sıkça başvurulduğu görülen bir muhasebe manipülasyonudur. Aynı yöntemle 

işletmenin performansını da gerçek durumundan farklı gösterebilme olanağı doğmaktadır.  
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ÖZET 

Bu çalışmada hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören ticaret işletmeleri ile inşaat işletmelerinin 

nakit yönetimlerinin hangi düzeyde olduğu ve nakit yönetiminde etkin olup olmadıklarını araştırmak 

amaçlanmıştır. Bu amaçla nakit dönüş süresi analizi yöntemi kullanılarak şirketlerin nakit hareketlerinde 

etkinlikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu analizde işletmelerin 2012-2016 yılları arası bilanço ve gelir 

tabloları verileri kullanılarak işletmelerin nakit dönüşüm süreleri analiz edilmiş ve nakit yönetiminde ne 

durumda oldukları incelenmiştir.  Çalışmanın sonucunda inşaat ve ticaret endeksinde yer alan şirketlerin 

nakit dönüş süreleri negatif olarak tespit edilmiştir. Sadece 2012 yılında ticaret endeksinde yer alan 

şirketlerin nakit dönüş süresi ortalaması pozitif olarak tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Nakit Dönüş Süresi Analizi, likidite, Borsa İstanbul, çalışma sermayesi 

yönetimi 

Jel Kodları: G1, G33, G35 

 

 

CASH MANAGEMENT OF RETAIL TRADE AND CONSTRUCTION 

COMPANIES: EVIDENCE FROM BORSA ISTANBUL 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to investigate the level of cash management of the retail trade and 

construction companies which are traded on Borsa İstanbul and whether they are effective in cash 

management. For this purpose, the cash return period analysis method was used to determine the 

effectiveness of the companies in cash movements. In this analysis, the cash conversion times of the 

companies were analyzed by using the balance sheet and income statement data between the years 2012-

2016, and it was examined whether they were in cash management. As a result of the study, the cash return 

times of the companies included in the construction and retail trade index were determined to be negative. In 

2012, the average cash return period of the companies included in the retail trade index was determined to be 

positive. 

Keywords; Cash Return Period Analysis, liquidity, Borsa İstanbul, working capital management 

JEL Codes: G1, G33, G35 

 

1- GİRİŞ 

Günümüzde küreselleşme ile birlikte işletmeler yoğun rekabet ortamının var olduğu 

uluslararası piyasalarda faaliyette bulunmaya başlamıştır. İşletmelere ise bu koşullar altında rekabet 

üstünlüğü sağlayacak faktörler son derece azdır. Hissedarlar namına yatırım ve finansman 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

744 

 

kararlarını veren finans yöneticileri için işletmelerde etkin çalışma sermayesi yönetimi son derece 

önemli bir husustur. İşletmelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda karşı karşıya kaldığı güçlü 

rekabet koşullarının yanı sıra bilhassa son dönemlerde ortaya çıkan ekonomik krizlerde nakit 

yönetimi ve nakit kontrolünün önemi daha da belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır. 

İşletmeler bu kriz dönemlerinde genellikle uzun vadeli yatırımları azaltma yoluna gitmektedir. 

Ancak bu dönemlerde nakit yönetimine gereken önemi vermemeleri onların faaliyetlerinin 

durmasına da neden olabilmektedir. İşletmeler için karlı faaliyetlerden ziyade likit faaliyetler daha 

çok önem arz etmektedir (Yükçü ve İçerli,2003:2). 

Nakit yönetimi belli bir faaliyet döneminde ortaya çıkan giriş ve çıkışları arasındaki dengeyi 

zamana göre belirlemeye çalışmak şeklinde ifade edilebilir. Fisher (1974)’e göre nakit yönetimi, 

temel olarak para giriş çıkışlarını tahmin etmek, para girişlerini hızlandırmak, para çıkışlarını 

yükümlülükleri aksatmayacak şekilde yavaşlatmak, dolayısıyla elde tutulacak optimum nakit 

miktarını saptamaktır. Bunun yanı sıra işletmenin nakit açığı varsa bu açığı en uygun kaynaklardan 

sağlamaktır.  

Nakit yönetimi konusunda ortaya çıkacak başarısızlıklar işletmeleri finansman açısından zor 

durumlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Nakit dönüş süresi analizi kullanmak suretiyle, Borsa 

İstanbul(BİST)’ da ticaret ve inşaat endeksinde faaliyet gösteren firmalara ilişkin işletme sermayesi 

yönetimindeki etkinlik araştırılmıştır. Bu nedenle nakit İşte bu sebeplerden dolayı işletmelerin nakit 

yönetimindeki etkinliğini ölçmek için geliştirilmiş olan nakit dönüş süresi analizi yöntemi 

kullanılmaktadır.  

Nakit dönüş süresi analizi, kullanılan nakitlerin işletmeye geri dönme süresinden yola çıkarak 

bu sürenin işletmelerin piyasa değerlerine etkisini, işletme içi ve dışı faktörler ve ekonomik 

faktörlerle kıyaslayarak ölçüp bunu işletme yada sektör açısından bir gelişim aracı olarak kullanan 

temel bir analizdir(İşeri ve Chambers, 2003:1-6; Besley ve Brigham, 2005). Bu analiz işletmelerin 

kasasından çıkan nakdin net olarak ne kadarlık süre zarfında işletmeye geri döndüğünü ölçmeye 

yarar. İşletmenin likidite durumu hakkında kullanıcılara bilgi sağlar.  

2- LİTERATÜR TARAMASI 

İşletmelerin likiditesi nakit dönüş süresi ile alakalı bir durumdur. Nakit dönüş süresi işletme 

sermayesi yönetimi bakımından son derece önemli bir kavramdır. İşletmelerde nakit dönüşüm 

süreci işletmenin üretime geçebilmesi için gereken hammaddenin sipariş verilmesi ve verdiği bu 

siparişlerinin işletmenin eline geçmesi ile başlayan bir süreçtir. Bu hammaddeler üretim sürecinden 

geçerek mamul halini alır. Oluşan bu mamuller ise genel olarak kredili bir biçimde satılmakta ve 

işletme namına bir alacak hesabı oluşmasını sağlamaktadır. Bu açıdan işletmeler bu döngüyü 

tekrarlamak için gerekli finansal kaynakları sağlamak maksadıyla kullandığı borçlarını ödemek için 

hazır konuma gelirler (Ercan ve Ban, 2005:277).  

Nakit dönüşüm süresi analizi ile ilgili hem Türkiye’de hem de yurt dışında yapılmış birçok 

çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalardan hareketle bileneceği üzere işletmelerin likidite durumunu 

tespit etmek için cari oran, likidite oranı, nakit oranı ve asit test oranı gibi çok çeşitli oranlar 

kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda bu oranların statik yani durağan olduğu sıkça tartışılan bir 

konu haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak da dinamik bir analiz olarak kabul gören nakit dönüş 

süresi analizinin yapılması literatürde daha çok kabul gören bir uygulama haline gelmiştir (Yücel, 

Kurt,2002:2). Bu çalışmalardan bir kısmı bu bölümde özetlenmiştir. 

Belt(1985) çalışmasında, 1950-1983 yılları arasında ABD’de toptancılık ve perakendecilik 

sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin nakit dönüş sürelerini hesaplamış ve bu süreleri yine 

ABD’de imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de nakit dönüş süresini hesaplayarak bu iki 

farklı sektör arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için karşılaştırmıştır. Çalışmanın 
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sonucuna göre, toptan ve perakendecilik sektöründe nakit dönüş sürelerinin imalat sektörüne kıyasla 

daha kısa olduğunu tespit etmiş. Buna karşılık kriz ve durgunluk dönemlerinde ise nakit dönüş 

sürelerinin uzadığı sonucuna ulaşmıştır.   

Moss ve Stine (1993) çalışmalarında, 1971-1990 yılları arasında ABD’de perakende 

sektöründe faaliyette bulunan büyük ve küçük perakende işletmelerinin nakit dönüş sürelerini 

karşılaştırmışlar. Analiz sonucunda, büyük işletmelerin nakit dönüş sürelerinin küçük işletmelere 

kıyasla daha kısa olduğunu ve küçük işletmelerin nakit dönüş sürelerinin stoklar ve alacak 

yönetiminin etkinliği ile alakalı olduğunu da tespit etmişlerdir.  

Akgün (2002) çimento sektöründe faaliyet gösteren ve hisseleri BİST’de işlem gören 

işletmelerin etkinlik ve nakit dönüş sürelerini test etmiştir. Nakit dönüş süresini kısaltabilmek içinde 

özellikle ticari borç ödeme süresinin uzatılması gerektiğini savunmuştur. 

Yücel ve Kurt (2002) işletme sermayesi yönetiminde nakit dönüş süresinin karlılık, likidite ve 

borç yapısı ile ilişkisini araştırmışlardır. Çalışmanın örneklemi 1995-2000 yılları arasında İMKB’de 

hisseleri işlem gören 167 firmanın verisinden oluşmaktadır. Çalışmada nakit dönüş süresi, karlılık, 

likidite ve borç yapısı dönemlere, sektörlere ve firma büyüklüğüne göre karşılaştırma yapılarak 

incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, nakit dönüş süresinin likidite oranları ile 

pozitif, öz sermaye karlılığı oranları ile de negatif bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Sakarya (2008) hisse senetleri İMKB’ de işlem gören KOBİ niteliğindeki firmaların nakit 

yönetiminde etkinlik düzeyini araştırmışlar. Bu amaçla firmaların 2003-2006 yıllarına ait verilerini 

kullanarak nakit dönüş süresini hesaplamışlar. Elde ettikleri sonuçlar neticesinde firmalarının nakit 

yönetim etkinliklerini yorumlamışlardır. 

Uyar (2009) hisseleri İMKB’de işlem gören taş- toprak, tekstil ve ticaret sektörlerinin nakit 

dönüş sürelerinin ekonomik krizden etkilenip etkilenmediğini araştırmıştır. Bu üç sektörle ilgili 

2007-2008 yıllarına ait veriler kullanılmıştır. Yaptığı çalışmada sonucunda ise genel olarak küresel 

ekonomik krizin üç şirketinde nakit dönüş süresini olumsuz etkilediğini tespit etmiştir.  

Karadeniz ve Beyazgül (2012) 2011-2014 yılları arasında Türkiye ve bazı Avrupa 

ülkelerindeki turizm şirketlerini analiz etmişler ve bu iki grup arasında karşılaştırma yapmışlardır. 

Çalışmanın örneklemi hisseleri BİST’de işlem gören 9 turizm şirketi ile Avrupa’nın çeşitli ülke 

borsalarında işlem gören 40 turizm şirketinin verilerinden oluşmaktadır. Çalışma sonucunda, 

Türkiye’deki turizm şirketlerinin nakit dönüş sürelerinin daha uzun olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Çakır (2013) nakit döngüsünün firma karlılığı üzerine etkisini sektörel olarak analiz ettiği 

çalışmasında hisse senetleri İMKB’de işlem gören ve imalat sektöründe yer alan 52 işletmenin 

2000-2010 dönemine ait verilerini kullanmıştır. Çalışmada yöntem olarak panel veri analizi 

yapılmış ve işletme sermayesi analizi içinde değerlendirilen işletmenin nakit döngüsü ve bu 

döngünün işletme karlılığı üzerindeki etkisini yönü ve derecesini göstererek açıklamıştır. Yaptığı 

analiz sonucunda imalat sanayinde nakit dönüş süresini artırarak karlılığın artırılacağı tespit 

edilmiştir.  

Aytekin ve Güler (2014) BİST taş ve toprağa dayalı sanayi endeksinde 2009-2012 yılları 

arasında işlem gören 26 işletmenin nakit dönüş süreleri ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Bu araştırma doğrultusunda nakit dönüş süresi analizi ile birleşenlerinin işletme 

karlılığı üzerindeki etkisini çoklu doğrusal regresyon yöntemini kullanarak analiz etmişlerdir. 

Çalışmanın bağımlı değişkenleri aktif karlılığı, öz kaynak karlılığı faiz ve vergi öncesi kar bağımsız 

değişkenler ise, nakit dönüş süresi analizi ile birleşenleri olan alacak tahsil süresi, stok tutma süresi 

ve borç ödeme süresidir. Çalışma sonucunda ise, endekste yer alan işletmelerin düşük stok tutma 

süresi ve yüksek borç ödeme süresi ile yüksek aktif karlılığına yüksek borç ödeme süresi ile yüksek 

öz kaynak karlılığına sahip olma eğiliminde olduğunu tespit etmişlerdir. 
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Ege vd.(2016)  Bu çalışmada nakit dönüş süresi analizi BİST 50 de yer alan şirketler üzerine 

uygulanmıştır. Analiz sonucunda örnekleme dahil 27 firmanın birçoğunun negatif nakit dönüş 

süresine sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Buna göre de firmaların nakit yönetiminde başarılı 

oldukları sonucuna varmışlardır. 

3- BİST İNŞAAT VE TİCARET İŞLETMELERİNDE NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ 

UYGULAMASI 

3.1. Çalışmanın Amacı, Kapsamı, Yöntemi 

İşletme finansmanının en temel ilkelerinden verilen nakdi en kısa zaman içinde tahsil etmek 

ve ödemeleri ise mümkün olan en geç zamanda gerçekleştirmektir. İşte bu sebeple nakit yönetimi 

kavramı ile nakit dönüş süresi kavramı iç içedir diyebiliriz. Nakit dönüşüm süresi işletmenin üretim 

faaliyetlerinde kullanacağı hammadde ve malzemeleri satın alıp bedelini ödemesi ile başlayıp 

mevcut veya daha sonra ortaya çıkan alacaklarını tahsil etmesi ile tamamlanan süredir de 

denilebilmektedir(Besley,2000:533). Bu bağlamda çalışmanın amacı; BİST İnşaat ve Ticaret 

endeksinde yer alan işletmelerin nakit dönüş sürelerinin hesaplanarak, bu şirketlere etkin bir nakit 

yönetiminde nakit dönüş süresinin ne kadar önemli olduğunu göstermektir. İnşaat ve ticaret 

endeksinin kullanılmasının nedeni ise iki sektörün nakit dönüş süresi arasında fark olup olmadığını 

tespit etmektir. Nakit dönüş süresi analizinden elde edilen sonuçlara göre şirketlere etkin bir 

yönetiminin nasıl olacağı ve bu şirketlerin nakit yönetiminde ki eksikliklerini nasıl gidereceği 

hususunda bilgiler sağlamak amaçlanmıştır. 

Çalışmanın kapsamını 2012-2016 yılları arasında BİST Ticaret endeksinde yer alan 18 şirket 

ve BİST İnşaat endeksinde yer alan 8 şirketin mali tablolarından elde edilen veriler oluşturmaktadır. 

Analizin kapsamını oluşturan veriler BİST, KAP ve HT Ekonomi web sitelerinden elde edilmiştir. 

Mali tablolardan elde edilen bilgiler Excel paket programı yardımı ile hesaplanmıştır. 

Çalışmanın yöntemi olarak da nakit dönüş süresi analizi yöntemi kullanılmıştır. İnşaat ve 

ticaret endeksinde faaliyette bulunan şirketlere ait 2012-2016 yılları arasındaki gelir tablosu ve 

bilançolar incelenmiştir. Ve daha sonra nakit dönüş süresi analizinde yer alan birleşenlerden alacak 

devir hızı, stok devir hızı, kısa vadeli borç devir hızı her işletme için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu 

hesaplamalardan elde edilin veriler yıllık gün sayısı (365) ile ilişkilendirilerek sırasıyla alacakların 

ortalama tahsil süresi, stokların ortalama tüketim süresi ve kısa vadeli borçların ortalama ödeme 

süresi hesaplanmıştır. Bu hesaplamalardan sonra ise alacak tahsil süresi ve stokların ortalama 

tüketim süresi toplanıp bu toplamdan kısa vadeli borçların ortalama ödeme süresi çıkarılarak nakit 

dönüş süresi hesaplanmıştır. Yapılan bütün hesaplamalardan elde edilen bilgilere aşağıda yer alan 

tablolarda yer verilmiştir. 

3.2. Çalışmada Kullanılan Veriler 

Nakit dönüş süresi kavramı işletmeler hakkında birçok konuda bilgi vermektedir. Nakit dönüş 

süresi hesaplamasına ilişkin formüller Tablo 1’ deki gibidir(İşeri ve Chambers, 2003: 1; Keown vd., 

2001: 493; Akgüç, 2010: 44; Aydın vd., 2010: 115; Ege vd.,2016). 

Tablo:1 Nakit Dönüş Süresi ve Nakit Dönüş Süresinin Hesaplanmasında Kullanılan 

Değişkenler 

NDS (NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ) NDS=AOTS+SOTS-KVBOÖS AOTS=Alacakların ortalama tahsil 

süresi 

SOTS=Stokların ortalama tüketim 

süresi 

KVBOÖS=Kısa vadeli borçların 

ortalama ödeme süresi 
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Alacak devir hızı (ADH) ADH= Net Satışlar/ Ticari Alacaklar 

Alacakların ortalama tahsil süresi (AOTS) AOTS=365/Alacak devir Hızı 

Stok devir hızı (SDH) SDH=Satıların maliyeti/ortalama stok 

Stokların Ortalama Tüketim Süresi (SOTS) SOTS= 365/Stok devir hızı 

Kısa Vadeli Borç Devir Hızı (KVBDH) KVBDH=Satıların maliyeti/ kısa vadeli borçlar 

Kısa Vadeli Borçların Ortalama Ödeme Süresi 365/ Kısa Vadeli Borç Devir Hızı 

 

Tablo1’de formülde yer aldığı üzere nakit dönüş süresi analizinin ilk adımı alacak devir hızına 

göre hesaplanan alacakların ortalama tahsil süresi kavramıdır. Bu iki kavram birbirini bütünleyen 

kavramlardır. İşletmeler her zaman peşin satış yapmayı isterler ancak küresel rekabet koşullarında 

bu pek mümkün değildir. Küresel rekabet koşulları işletmeleri vadeli satışlar konusunda 

zorlamaktadır. Yapılan araştırmalarda birçok sektörde alacakların toplam varlıklar içindeki payının 

%25’lerin üzerinde olduğu görülmektedir. İşte bu hususlar faaliyetlere dayalı tespit edilen oranların 

değerlendirilmesinde alacak devir hızının öneminin daha da artmasına neden 

olmaktadır(Akgün,2002:187). 

Alacak devir hızı oranı işletmelerin ticari alacaklarını ne kadarlık bir hızla tahsil ettiğini ifade 

eden bir orandır. Bu oran alacakların kaç kere tahsil edildiğini de göstermektedir. Alacak devir hızı 

oranının düşük olması alacakların tahsilinde sorunlar yaşanabileceğini borçların ödenmesinde ise 

gereken nakdin bulunma ihtimalinin düşük olduğunu göstermektedir( Ergül,2004; Omağ, 2009:3). 

Alacak devir hızı oranının yüksek olması ise alacakların likiditesi ve finansman sağlama açısından 

olumlu bir durum olarak değerlendirilebilmektedir(Ceylan ve Korkmaz, 2006; Omağ,2009:3).  

 Alacakların ortalama tahsil süresini gösteren oran alacakların satıştan kaç gün sonra tahsil 

edileceğini göstermektedir. Alacaklar ne kadar sık tahsil edilirse bu durum işletmeler açısından o 

kadar iyidir. Çünkü bu durum ticari alacakların vadelerinde kolay bir biçimde tahsil edilebildiği 

fonların hızlı bir şekilde tekrar satışa konup iş hacminin bu oranda artırılabileceği ve bunun doğal 

bir sonucu olarak da karlılığın artabileceği anlamına gelir.  

Nakit dönüş süresi formülünde yer alan ikinci bir unsur ise stok devir hızına bağlı olarak 

hesaplanan stokların ortalama tüketim süresidir. Bu oranlarda yine birbiri ile ilişkilidir. Stok devir 

hızı stokların üretimde kullanılarak ne kadar bir zamanda tükendiğini ya da hasılata dönüştüğünü 

göstermektedir.  Stok devir hızı oranı işletmelerin stok kullanımında ne kadar etkin olduğunu 

ölçmeye yarayan bir orandır. Satışlar karşısında işletmenin stoklarına yaptığı her birimlik artış 

işletmede stok tutuma süresinin de uzamasına neden olur. 

Stok devir hızı analizinde esas amaç stoklanan varlıkların firma tarafından ne kadar hızla 

üretim sürecinde kullanıldığı satışa hazır hale getirildiği ve satıldığını göstermektir. Başka bir ifade 

ile stokların belli bir dönem içerisinde ne kadar yenilendiğini gösterir. Stok devir hızının yüksekliği 

stok finansmanında bir problem olmadığını gösterir. Bu durum işletmeler açısından 

olumludur(Ergül, 2004; Omağ,2009:4). Başka bir ifade ile stok devir hızı yüksek olan bir işletme 

stoklara daha az kaynak bağlar. Buna karşın stok devir hızının aşırı derecede yüksek olması 

işletmenin yeterli miktarda stokunun olmadığını gösterir ki bu durum rekabet koşullarında 

işletmelerin istemeyeceği bir durumdur(McGuigan ve diğerleri, 2006; Omağ,2009:4).  
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Stok devir hızının azalması durumunda ortaya çıkabilecek bazı sorunlar ise stok tutma 

maliyetinde artış, finansman ihtiyacında yükseliş ve satış fırsatlarının kaybedilmesi şeklinde 

olabilmektedir(Ceylan ve Korkmaz, 2006; Omağ,2009:4). 

Stokların ortalama tüketim süresi, işletmelerin ellerinde bulunan stoklarını ne kadarlık bir 

zaman diliminde satışa hazır hale getirdiklerini ve sattıklarını gösteren bir orandır. Stokların 

ortalama tüketim süresinde ortaya çıkan zamansal farklar piyasa rekabet koşulları ve işletme 

politikalarına göre değişiklik göstermektedir. Stoklarını kısa sürede elden çıkaran işletmelerin stok 

kontrol politikalarının ve satışlarının oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür işletmeler daha az 

finansal kaynağa ihtiyaç duyar bu da işletmelerin finansman giderlerinin azalmasını sağlar.  

 Nakit dönüş süresi analizinin son birleşeni kısa vadeli borç devir hızına göre hesaplanan kısa 

vadeli borçların ortalama ödeme süresidir. Kısa vadeli borç devir hızı satılan malların maliyetinin 

kısa vadeli borçlara bölünmesi ile bulunan bir orandır. Daha detaylı analizler yapmak içinse 

işletmedeki nakit faaliyet giderlerinin kısa vadeli borçlara bölünmesi ile de bir hesaplama 

yapılabilmektedir. Kısa vadeli borçların ortalama ödeme süresini hesaplarken ise yıllık gün sayısına 

kısa vadeli borç devir hızını bölerek kısa vadeli borçların ortalama ödeme süresini bulabiliriz. Kısa 

vadeli borçların ortalama ödeme süresi işletmelerin tedarikçiye ödemede bulunması için geçen gün 

sayısını ölçer ve yıl sonu borç tutarının satın almalarla ya da satın almalar yoksa satışlarla olan 

ilişkisini açıklar. 

Kısa vadeli borçların ortalama ödeme süresi işletmelerin veya sektörlerin yapmış olduğu 

kredili alımlar sonucunda oluşan ticari borçların geri ödeme süresi olarak ifade edilebilir. Kısa 

vadeli borç ödeme süresi uzun olan bir işletmenin kredibilitesinin yüksek olduğunu ve istediği 

ürünleri piyasadan kolayca tedarik edebildiğini ve böylece işletmenin kaynak temininde pahalı 

kaynaklara başvurmak zorunda olmadığını ifade edebiliriz. Bu üç unsurun birleşimini gösteren nakit 

dönüş süresi; işletmeler ve sektörler hakkında çeşitli genel bilgilerin elde edilmesine imkân verir. 

Nakit dönüş süresindeki artışlar satışlarda görülen artışlarla ilgili ise bu durumun işletmenin 

karlılık durumuna olumlu bir etki yapacağı savunulmaktadır. Buna karşın nakit dönüş süresindeki 

artışın karlılığı olumsuz etkileyebileceği de göz ardı edilmemelidir. Bunun sebebi olarak da 

işletmenin çalışma sermayesine yaptığı yatırımların maliyetinin stoklara yaptığı yatırımlarla 

müşterilere sağladığı kredilerin getirisinden daha büyük olması gösterilmektedir (DeLoof, 

2003:573-587). Nakit dönüş süresinin azalması işletmede her şeyin yolunda gittiğinin ve daha az 

kaynağa ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesi olarak da ifade edilebilmektedir. Ancak bu durum 

sektörden sektöre farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak Türkiye’de hızlı tüketim sektöründe 

faaliyete bulunan büyük marketler zincirlerinin negatif nakit dönüş süresine sahip olduğu 

belirtilmektedir. Bunun sebebi olarak da stok tutma sürelerinin kısalığı nakit satış yapmaları 

gösterilmektedir(Sakarya,2008:232). 

Nakit dönüş süresinin uzunluğu yani pozitif durumda olması söz konusu işletmenin 

borçlanma ihtiyacının fazla olduğunu, negatif değer ise, ortalama ödeme süresinin alacak tahsilat ve 

stok tüketim süresinden daha fazla olduğunu göstermektedir. 

3.3. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi 

2012-2016 yılları arasında BİST İnşaat ve BİST Ticaret endeksinde hisse senetleri işlem 

gören şirketler arasında verilerine ulaşılabilen toplam 26 şirketin nakit dönüş süreleri 

hesaplanmıştır. Analiz sonuçları ve değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır. 

Tablo2: 2012 Yılı İnşaat Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Nakit Dönüş Süreleri 

BİST Şirket Kodları ADH SDH AOTS SOTS KVBDH KVBOÖS NDS 

ANELE 1.21 8.47 302.1 43.1 1.4 260.5 84.7 

EDİP 18.85 2.46 19.4 148.5 0.5 768.5 -601.1 
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ENKAİ 6.57 15.97 55.52 22.86 3.41 106.93 -28.55 

KUYAS - - - - - - - 

ORGE 1.3 16.5 288.2 22.2 4.2 86.9 223.5 

SANEL 5.7 10.4 63.8 35.2 4.6 79.4 19.6 

TURGG - - - - - - - 

YYAPI 5.4 1.1 67.1 322.3 0.1 6730.6 -6341* 

Endeks Ortalaması       -60.37 

 

Tablo 2’den de görüleceği üzere 2012 yılında BİST İnşaat endeksinde yer alan verilerine 

sürekli olarak ulaşılabilen 5 şirketin nakit dönüş süresi ortalaması -60.37 olarak tespit edilmiştir. 

2012 döneminde nakit dönüş süresi en yüksek negatif değere sahip olan şirket -601 ile Edip 

Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve ticaret A.Ş olmuştur. Bu şirketi -28.55 lik Nakit Dönüş süresi ile 

ENKA İnşaat ve sanayi A.Ş takip etmektedir. Sektörde nakit dönüş süresi pozitif olan 4 şirket 

bulunmaktadır. Bu şirketler 84.7 NDS değeri ile ANEL, 223.5 ile ORGE ve 19.6 ile SANEL dir. 

2012 de şirketlerin yaklaşık %57.14 ünün pozitif NDS değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

YYAPI Endeks ortalamasını saptırdığı için ihmal edilmiştir. TURGG Mutlu Yatırım A.Ş nin ve 

KUYAS ‘ın verilerine ulaşılamadığı için analize dahi edilmemiştir. 

Tablo3: 2012 Yılında Ticaret Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Nakit Dönüş Süreleri 

BİST Şirket Kodları ADH SDH AOTS SOTS KVBDH KVBOÖS NDS 

ADESE 45.8 4.4 8.0 82.3 2.5 148.8 -58.5 

BİM 31.7 16 11.5 22.8 6.2 59.1 -24.7 

BİMEKS 22.9 2.5 16.0 144.2 2.5 147.2 13.0 

BİZİM 41.4 11.3 8.8 32.3 6.8 53.6 -12.5 

CRFSA 203.9 10.4 1.8 35.2 3.8 96.3 -59.3 

DOAS 11.5 8.6 31.7 42.7 4.8 76.0 -1.6 

INTEM 4.2 51.6 87.7 7.1 2.9 123.8 -29.0 

MEPET 14.3 57.5 25.5 6.3 11.2 32.7 -0.9 

MİGROS 144.5 6.5 2.5 56 2.6 141.0 -82.5 

MIPAZ 7.9 0.4 46.4 940.6 0.3 1133.2 986.7 

PSDTC* - - - - - - - 

PİMAS 2.3 4.5 157.5 80.7 1.6 232.6 5.6 

SANKO 3.1 412 116.1 0.9 4.8 76.8 40.2 

SELEC 3.1 7.1 117.0 51.6 2.0 2.0 -16.2 

TKNSA 52.8 5.1 6.9 71 2.3 158.4 -80.5 

TESCO 47.3 6.6 7.7 55.0 4.2 86.2 -23.5 

TGSAS* - - - - - - - 

VAKKO 6.2 2.2 59.1 167.0 0.6 598.3 -372.3 

Endeks Ortalaması       17.93 
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Tablo 3 incelediğinde 2012 yılında BİST Ticaret endeksinde yer alan ve verilerine sürekli 

olarak ulaşılabilen şirketleri görmekteyiz. 2012 yılında Ticaret endeksinde yer alan şirketlerin nakit 

dönüş süresi ortalaması ise 17.93 olarak tespit edilmiştir. 2012 de ticaret endeksinde nakit dönüş 

süresi en yüksek negatif değere sahip olan şirket -372.3 ile Vakko şirketine aittir. Bu şirketi – 82,5 

ile Migros,- 80.5 ile Teknosa takip etmektedir. Endekste nakit dönüşüm süresi pozitif olan sadece 5 

şirket bulunmaktadır. Bu şirketler 13.0 NDS ile Bimek,986.7 ile Mipaz, 5.6 Pimas, 40.2 Sanko dur. 

2012 de bu endekste bulanan şirketlerin %76.47’ inin negatif nakit dönüş süresine sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Analize PSDTC ve TGSAS şirketlerinin dâhil edilememe nedeni verilerine sağlıklı 

bir biçimde ulaşılamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Nakit dönüş süresi uzayan bir işletmenin 

piyasada ihtiyaç duyduğu mamulleri uygun koşullar da elde edebileceğini gösterir ki bu durum 

şirketlere rekabet avantajı da sağlar. 

Tablo4: 2013 Yılı inşaat Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Nakit Dönüş Süreleri 

BİST Şirket Kodları ADH SDH AOTS SOTS KVBDH KVBOÖS NDS 

ANELE 1.28 14.26 284.6 25.5 1.2 315.8 -5.5 

EDİP* 13.15 3.23 27.8 113 0.3 1173.2 -1032.5 

ENKAİ 7.32 15.55 49.87 23.47 3.56 102.51 -29.17 

KUYAS - - - - - - - 

ORGE 1.0 3.3 364.5 111 1.9 191.1 284.3 

SANEL 2.3 7.7 160.3 47.1 2.7 132.9 74.6 

TURGG - - - - - - - 

YYAPI 7.9 3.2 46.2 115 0.7 499.0 -337.9 

Endeks Ortalaması       -2.734 

 

Tablo 4’de görüleceği üzere inşaat endeksinde yer alan şirketlerin 2013 yılı nakit dönüş süresi 

ortalaması -2.734 olarak tespit edilmiştir. Endeks ortalaması bir önceki yıla göre yaklaşık %4.55 

pozitif yönde bir artış göstermiştir. Bu artışın sebebi olarak stoklara ve alacaklara bağlı sürenin 

uzaması ve buna bağlı olarak da işletmenin toplam varlıklarının artması buna karşılık devir 

hızlarının azalması gösterilebilir. 2013 döneminde nakit dönüş süresi en yüksek olan işletme -337,9 

ile YYAPI olmuştur. Bu şirketi sırasıyla -29.17 ile ENKAİ, -5.5 ile ANELE takip etmiştir. Endekste 

2 şirketin nakit dönüş süresi ise pozitif olarak tespit edilmiştir. Bu şirketler ise ORGE ve SANEL 

olarak tespit edilmiştir. Yine 2013 yılında da inşaat endeksinde yer alan şirketlerin büyük 

çoğunluğunun negatif nakit dönüş süresine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu Tablo’ da endeks 

ortalaması alınırken EDİP şirketinin NDS değeri ortalamayı saptırdığı için ihmal edilmiştir. 

Tablo5: 2013 Yılı Ticaret Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Nakit Dönüş Süreleri 

BİST Şirket Kodları ADH SDH AOTS SOTS KVBDH KVBOÖS NDS 

ADESE 23.9 4.1 15.3 88.8 2.3 161.0 -58.5 

BİM 34.4 17.8 10.6 20.5 6.1 60.1 -29.0 

BİMEKS 27.7 2.5 13.2 144.1 1.6 233.7 -76.4 

BİZİM 29.5 9.4 12.4 38.8 6.4 56.7 -5.5 

CRFSA 92.1 8.9 4.0 41.2 2.8 131.8 -86.6 

DOAS 10.7 11.7 34.2 31.3 5.4 67.1 -1.6 

INTEM 4.2 53.1 86.1 6.9 3.0 120.5 -27.5 

MEPET 16.6 54.9 22.0 6.6 6.1 59.6 -31.0 

MİGROS 147.3 6.4 2.5 57.1 2.2 164.7 -105.1 

MIPAZ* 1.9 0.2 194.3 1910.8 0.4 866.3 2104.7 

PSDTC* - - - - - - - 

PİMAS 2.4 4.5 150.1 80.9 1.2 297.8 -66.8 

SANKO 2.9 545.4 127.6 0.7 3.5 103.3 24.9 

SELEC 3.1 7.1 117.7 51.3 2.7 2.7 34.8 
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TKNSA 75.1 4.9 4.9 74.3 3.0 121.5 -42.3 

TESCO 30.8 7.4 11.8 49.6 3.5 105.2 -43.8 

TGSAS* - - - - - - - 

VAKKO* 5.7 2.1 63.9 170.7 0.4 877.7 -643.1 

Endeks Ortalaması       -36.74 

 

Tablo5’de 2013 yılında BİST Ticaret endeksinde yer alan işletmelerin nakit dönüş sürelerini 

raporlanmıştır. Burada endeks ortalamasını bir önceki yıl ile kıyasla daha düşüktür. Bu durum 

işletmeler açısından olumludur. Çünkü Nakit dönüş süresinin düşmesi işletme sermayesinin ticari 

borçlar ile finanse edildiğini gösterir ki bu durum işletmenin lehinedir. Bu durum işletmelerin ticari 

itibarlarının artmasını sağlar. Ayrıca, yüklü miktarlarda vadeli mal alımı ve düşük stok tutma süreci 

sonunda nakit ağırlıklı satış yapmaları neticesinde de ortaya çıkabilmektedir.  Endeks ortalamasının 

-36.74 olduğunu görmekteyiz. Bu ortalamayı alırken VAKKO ve MIPAZ ortalamayı saptırdığı için 

ihmal edilmiştir. 2013 yılında ticaret endeksinde yer alan firmalardan nakit dönüş süresi ortalaması 

negatif seviyede en düşük olan şirket – 643,1 NDS değeri ile VAKKO olmuştur. Daha sonra 

sırasıyla MİGROS -105,1, CARFUR -86,6 ile VAKKO şirketini takip etmektedir. Burada dikkat 

edilirse yüksek negatif NDS değerine sahip olan şirketlerin hızlı tüketim malları sektöründe yer 

aldığı görülebilir. Pozitif NDS değerine sahip olan şirketleri incelediğimizde en yüksek pozitif 

değere sahip şirketin MİPAZ olduğunu görülmektedir. Daha sonra tabloyu incelediğimizde sırasıyla 

34,8 NDS ile SELEC ve 24.9 NDS ile SANKO ile MIPAZ takip etmektedir. Sadece üç şirketin 

pozitif değere sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo6: 2014 Yılı İnşaat Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Nakit Dönüş Süreleri 

BİST Şirket Kodları ADH SDH AOTS SOTS KVBDH KVBOÖS NDS 

ANELE 1.44 12.29 252.9 29.7 1.2 310.7 -28.1 

EDİP 13.28 3.55 27.5 102.8 0.3 1293.8 -1163.5 

ENKAİ 7.62 15.98 47.89 22.84 3.38 107.90 -37.17 

KUYAS* - - - - - - - 

ORGE 0.9 3.5 405.0 103.7 1.4 252.9 255.7 

SANEL 2.7 4.5 135.5 81.4 2.0 183.7 33.3 

TURGG* - - - - - - - 

YYAPI 6.8 2.8 53.5 132.2 0.8 433.0 -247.2 

Endeks Ortalaması       -4.688 

 

Tablo6’ da 2014 inşaat endeksinde yer alan şirketlerin nakit dönüş sürelerini görmekteyiz. 

2014 yılında inşaat endeksinde NDS ortalamasının -4.668 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuca göre 

ortalama geçen yıla kıyasla NDS endeks ortalaması negatif yönde bir artış göstermiştir. Bunun 

sebebi ise bir önceki dönemde bahsedilen durumun tam tersi olabilir. Yani stoklara ve alacaklara 

bağlı sürenin kısalması ve buna bağlı olarak da işletmelerin toplam varlıklarının azalması ve buna 

karşılık devir hızının artması gösterilebilir. Bu dönem içinde NDS si en yüksek negatif değere sahip 

şirket -1163.5 ile EDİP olmuştur. Ancak bu değer ortalamayı saptıracağı için ihmal edilmiştir. Daha 

sonra bu şirketi sırasıyla YYAPI ve ENKAİ şirketleri takip etmiştir. Bu dönem de yine diğer 

dönemde olduğu gibi 2 şirketin NDS değeri pozitif olarak gerçekleşmiştir. Endekste pozitif NDS 

değerine sahip olan bu şirketlerin alacak tahsilat süreleri ile stok tüketim sürelerinin diğer şirketlere 

kıyasla daha uzun olduğunu buna karşılık borç ödeme sürelerinin ise daha kısa olduğu söylenebilir. 

Tablo7:  2014 Yılı Ticaret Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Nakit Dönüş Süreleri 

BİST Şirket 

Kodları 

ADH SDH AOTS SOTS KVBDH KVBOÖS NDS 
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ADESE 28.8 4.1 12.7 89.8 1.7 211.5 -109.1 

BİM 32.5 16.9 11.2 21.6 6.1 60.3 -27.5 

BİMEKS 44.4 2.9 8.2 124.6 2.7 132.8 0.1 

BİZİM 18.9 9.0 19.3 40.4 5.5 66.8 -7.1 

CRFSA 122.3 6.6 3.0 54.9 2.7 137.0 -79.1 

DOAS 10.3 12.5 35.3 29.2 4.5 81.8 -17.3 

INTEM 4.6 54.0 78.8 6.8 3.3 109.4 -2.8 

MEPET 36.9 46.3 9.9 7.9 5.7 64.5 -46.7 

MİGROS 169.8 6.6 2.2 55.6 2.2 169.0 -111.3 

MIPAZ* 2.5 0.4 146.1 895.7 3.9 93.9 1037.9 

PSDTC* - - - - - - - 

PİMAS 2.5 0.6 147.4 60.3 1.8 200.7 7.1 

SANKO 3.0 962.6 120.1 0.4 4.0 92.1 28.4 

SELEC 3.2 8.5 113.4 42.8 3.3 3.3 45.5 

TKNSA 109.5 4.7 3.3 77.1 3.3 112.2 -31.7 

TESCO 17.4 6.7 21.2 54.8 1.9 194.5 -118.5 

TGSAS* - - - - - - - 

VAKKO* 6.5 2.1 56.3 177.2 0.4 1039.8 -806.2 

Endeks 

Ortalaması 

      -17.67 

 

Tablo7’de 2014 yılı ticaret endeksinde yer alan şirketlerin nakit dönüş süreleri yer almaktadır. 

Endekste yer alan şirketlerin nakit dönüş süresi ortalamasının -17.67 olarak gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu dönem içerisinde nakit dönüş süresi en yüksek negatif değere sahip olan -806.2 

ile yine VAKKO olmuştur. Bu şirketi -118.5 ile TESCO ve -109.1 ile ADESE takip etmektedir. Bu 

dönemde nakit dönüş süresi pozitif olan şirket sayısı 4’ e yükselmiştir. Bu şirketlerde sırasıyla 

1037.9 NDS değeri ile MIPAZ, 45.5 ile SELEC, 28.4 ile SANKO, 0.1 ile BİMEKS olmuştur. 

Endekste yine nakit dönüş süresi ortalaması negatif olarak gerçekleşmiştir. Bu şirketler açısından 

olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü negatif nakit dönüş süresi şirketlerin likiditesi 

açısından olumlu bir gösterge olarak kabul edilebilmektedir. Nakit dönüş süresinin pozitif yönde bir 

artış göstermesi ise şirketlerin likiditeleri açısından olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Nakit 

dönüşüm süresindeki artış şirketlerin daha fazla finansmana ihtiyaç duyduğunu göstermekte olup 

erken uyarı sistemi olarak da kabul edilebilmektedir. 

Tablo8: 2015 yılı İnşaat Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Nakit Dönüş Süreleri 

BİST Şirket Kodları ADH SDH AOTS SOTS KVBDH KVBOÖS NDS 

ANELE 1.76 5.75 207.9 63.5 1.1 343.9 -72.5 

EDİP* 11.99 4.83 30.4 75.5 0.3 1434.6 -1328.7 

ENKAİ 8.07 16.03 45.23 22.76 3.71 98.50 -30.51 

KUYAS* - - - - - - - 

ORGE 1.4 8.9 255.5 40.8 1.9 195.4 101.0 

SANEL 4.1 3.3 88.8 11.6 3.7 98.8 101.7 

TURGG* - - - - - - - 

YYAPI 8.2 1.2 44.4 292.8 0.3 1147.4 -810.2 

Endeks Ortalaması       -142.102 

 

Tablo8 incelendiğinde inşaat endeksinde yer alan firmaların 2015 yılı nakit dönüş süresi 

ortalamalarının -142.102 olarak gerçekleştiğini görülmektedir. Tabloyu incelediğimizde En yüksek 

negatif değere sahip şirketin EDİP olduğu görülmektedir. Ancak bu şirketin NDS oldukça yüksek 

olduğundan ve ortalamayı saptırdığından yine ihmal edilmiştir. Bir şirketin NDS değerinin bu 
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derece düşük olması ortalama ödeme süresinin faaliyet uygulama süresi olarak ifade edilen alacak 

tahsilat ve stok tüketim süresinden daha kısa olduğunu göstermektedir. Endekste EDİP şirketinden 

sonra en yüksek negatif NDS değerine sahip olan şirketler sırasıyla -810,2 ile YYAPI, -72,5 ile 

ANELE ve -30.51 ile ENKAİ takip etmektedir. Bu dönemde yine geçen dönemde olduğu gibi nakit 

dönüş süresi pozitif olan iki şirket vardır. Bunlar SANEL ve ORGE dir. 

Tablo9:  2015 Yılında Ticaret Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Nakit Dönüş Süreleri 

BİST Şirket 

Kodları 

ADH SDH AOTS SOTS KVBDH KVBOÖS NDS 

ADESE 18.6 8.1 19.6 45.3 1.9 192.6 -127.7 

BİM 33.2 16.4 11.0 22.3 6.1 59.9 -26.7 

BİMEKS 26.8 2.8 13.6 129.5 2.7 134.7 8.4 

BİZİM 16.8 9.7 21.7 37.5 5.3 68.9 -9.7 

CRFSA 129.6 5.5 2.8 65.9 1.8 206.5 -137.8 

DOAS 9.9 11 36.7 33.3 6.0 60.4 9.6 

INTEM 3.6 59.1 102.7 6.2 2.7 136.8 -28 

MEPET 9.5 48.6 38.4 7.5 5.8 63.2 -17.3 

MİGROS 188.4 6.6 1.9 55 2.5 144.9 -88 

MIPAZ* 1.5 0.3 249.6 1084.1 4.3 84.1 1329.3 

PSDTC* - - - - - - - 

PİMAS 2.0 7.4 182.0 49.5 2.1 171.8 59.7 

SANKO 3.0 1499.2 119.7 0.2 4.0 90.5 29.4 

SELEC 3.3 8.7 112.1 41.7 3.3 3.3 43.2 

TKNSA 62.6 5.2 5.8 70.5 2.8 132.6 -56.3 

TESCO 111.7 76.9 3.3 52.9 2.7 132.7 -76.6 

TGSAS* - - - - - - - 

VAKKO* 7.3 2.1 49.9 173.7 0.4 882.9 -659.3 

Endeks 

Ortalaması 

      -34.10 

 

Tablo9 incelediğinde 2015 yılında ticaret endeksinde yer alan şirketlerin nakit dönüş süreleri 

görülmektedir. 2015 yılında nakit dönüş süresi endeks ortalaması -34.10 olarak gerçekleşmiştir. 

Yine MIPAZ ve VAKKO şirketinin NDS değeri aşırı derece yüksek çıktığı ve ortalamayı saptırdığı 

için ihmal edilmiştir. Nakit dönüş süresi en yüksek negatif değere sahip yine daha önceki 

dönemlerde olduğu gibi -659,3 ile VAKKO olmuştur. VAKKO şirketini sırasıyla -137,8 ile 

CRFSA, -127.7 ile ADESE takip etmektedir. Bu dönemde nakit dönüş süresi pozitif olan şirket 

sayısı ise 6 ya yükselmiştir. Bunlar içinde en yüksek pozitif NDS değerine sahip olan şirket 1329,3 

ile MIPAZ dir. NDS değerinin bu derece pozitif yönde yüksek olması olumsuz bir durum olarak 

kabul edilmektedir. Bu durum stokların devrinde ve alacakların tahsilinde problem olduğunun bir 

göstergesi olabilir. MIPAZ şirketini sırasıyla SELEC VE DOAS şirketi takip etmektedir. Endeks 

ortalamasının negatif yönlü yüksek bir değer endeks te negatif NDS ye sahip olan şirketlerin 

minimum kaynağa ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Ayrıca bu sürenin kısalması bu şirketler için 

işlerin yolunda gittiğinin bir göstergesi de olabilmektedir. Nakit dönüş süresi ne kadar kısa ise 

işletmenin likiditesi o kadar yüksektir denilebilir. 

 

Tablo10:  2016 Yılında İnşaat Endeksinde Yer Alan Firmaların Nakit Dönüş Süreleri 

BİST Şirket Kodları ADH SDH AOTS SOTS KVBDH KVBOÖS NDS 

ANELE 1.71 3.49 213. 104.7 0.9 401.9 -84 

EDİP* 13.53 6.01 27.0 60.8 0.1 4846.7 -4758.9 

ENKAİ 7.16 10.17 50.98 35.90 2.73 133.59 -46.71 
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KUYAS* - - - - - - - 

ORGE 2.5 17.3 147.8 21.1 2.4 155.1 13.8 

SANEL 1.9 2.8 189.9 131.3 1.8 205.0 116.3 

TURGG* - - - - - - - 

YYAPI 9.7 1.7 37.7 211 1.4 260.1 -11.4 

Endeks ortalaması       -2.402 

  

Tablo10 2016 yılında inşaat endeksinde yer alan şirketlerin nakit dönüş süreleri 

görülmektedir. Endeks ortalaması -2.402 olarak gerçekleşmiştir. Tabloda yine EDİP şirketinin NDS 

değeri ortalamayı saptırdığı için ihmal edilmiştir. Yine daha önce bahsettiğimiz gibi NDS değerinin 

bu derece yüksek negatif değere sahip olması tedarikçilerine borçlarını ödeme süresinin 

müşterilerinden alacaklarını tahsil etme süresi ile stokları elde tutma süresinin toplamından daha 

fazla olduğunu gösterir. Tabloyu incelediğimizde EDİP şirketinden sonra en yüksek negatif NDS 

değerine sahip olan şirketler sırasıyla ANELE ve ENKAİ olmuştur. Yine daha önceki dönemlerde 

olduğu gibi inşaat endeksinde en yüksek pozitif değere sahip şirketler SANEL ve ORGE olmuştur. 

Tablo11:  2016 Yılında Ticaret Endeksinde Yer Alan Firmaların Nakit Dönüş Süreleri 

BİST Şirket 

Kodları 

ADH SDH AOTS SOTS KVBDH KVBOÖS NDS 

ADESE 20.6 4.4 17.7 83.9 1.5 248.0 -146.4 

BİM 31.1 16 11.7 22.9 5.6 64.8 -30.2 

BİMEKS 12.3 2.7 29.8 137.6 2.2 164.0  3.4 

BİZİM 27.4 10.1 13.3 36.1 6.2 59.2 -9.8 

CRFSA 117.9 11.2 3.1 32.5 1.6 222.4 -186.8 

DOAS 9.8 2.8 37.2 48.5 4.4 82.9 2.8 

INTEM 3.0 56.6 123.6 6.4 2.1 170.2 -40.1 

MEPET 10.7 52.5 34.1 6.9 6.3 57.6 -16.6 

MİGROS 189.2 6.8 1.9 53.6 2.4 149.7 -94.2 

MIPAZ 2.1 0.8 174.6 437.7 1.1 323.2 647.2 

PSDTC* - - - - - - - 

PİMAS 2.2 16.7 169.3 21.9 2.0 183.8 7.3 

SANKO 2.9 770.3 124.1 0.5 5.5 66.0 58.6 

SELEC 3.3 8.9 111.5 41.2 3.3 3.3 40.4 

TKNSA 54.5 6.2 6.7 59.1 3.1 117.1 -51.3 

TESCO 146.4 6.2 2.5 58.6 2.8 130.3 -69.2 

TGSAS* - - - - - - - 

VAKKO 7.1 2.1 51.6 177.7 0.4 979.7 -750.4 

Endeks 

Ortalaması 

      -33.256 

 

Tablo 11 incelendiğinde 2016 yılında Ticaret endeksinde yer alan şirketlerin NDS ortalaması 

-33.256 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönem içerisinde nakit dönüş süresi en yüksek negatif değere 

sahip şirket -750,4 ile yine VAKKO olmuştur. Daha sonra ise bu şirketi CRFSA, ADESE takip 

etmektedir. Endekste nakit dönüşüm süresi pozitif olan şirket sayısı 5 dir. Endekste pozitif nakit 

dönüşüm süresine sahip olan bu şirketlerin alacak tahsilat süreleri ile stok tüketim sürelerinin uzun 

olduğunu ve buna karşılık da borç ödeme sürelerinin kısa olduğu söylenebilir. 

5. Sonuç 

Nakit dönüş süresi analizi yöntemi şirketlerin alacak tahsilat süresi, stok tüketim süresi ve 

kısa vadeli borçlarını ifa etme süresi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu sürenin kısa ya da 
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negatif değere sahip olması şirketler açısından olumlu bir durumu ifade etmektedir. Bunun sebebi 

şirketin çalışma sermayesi finansmanında aktif olduğunu gösterir. Nakit dönüş süresi uzadıkça 

şirketin eline geçecek nakdin de süresi uzayacak olduğu için bu durum şirket için istenen bir durum 

değildir. Bu şirketin likiditesinin düşmesine neden olur. Bu sürenin düşmesi ya da kısa olması 

genelde işletmenin ticari itibarını olumlu yönde etkiler ve şirketin iyi bir finansal yönetime sahip 

olduğunu gösterir. Nakit dönüş süresinin kısa olabilmesi için alacak tahsilat veya stok tüketim 

süresinin kısaltılması buna karşılık olarak da kısa vadeli borçların ödeme süresinin uzatılması 

gerekmektedir. 

Nakit dönüşüm süresinde işletmeler bu gibi hususlara dikkat ettiği takdirde şirketlerin 

piyasada daha başarılı olmaları ve rekabet üstünlüğü elde etmeleri mümkün olabilmektedir.  Bu 

hususta yapılan bu çalışmada hisse senetleri sürekli olarak BİST İnşaat ve BİST Ticaret endeksinde 

işlem gören 26 şirketin 2012 ve 2016 yılları ile ilgili nakit dönüş süreleri hesaplanmıştır. Analiz 

sonucunda şirketlerin nakit dönüşüm süresi esas alınarak her yıl için hesaplanan endeks ortalamaları 

incelendiğinde inşaat endeksinin nakit dönüş süresi ortalaması her yıl negatif olarak gerçekleştiği 

görülmüştür. Ticaret endeksinde ise durum hemen hemen aynıdır sadece 2012 yılı endeks 

ortalaması pozitif olarak gerçekleşmiştir. Çalışmaya konu olan şirketlerin büyük bir kısmının 

negatif nakit dönüş süresine sahip olması bu şirketlerin nakit yönetiminde başarılı olduklarının bir 

göstergesidir. Bu durum şirketlerin büyük bir kısmının finansman ihtiyacının olmadığını ve finansal 

açıdan iyi durumda olduklarının bir göstergesidir. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, eğitim harcamalarının, çevresel harcamaların ve insani kalkınma endeksinin (HDI) 

karbon emisyon (CO2) miktarına etkisini Avrupa ülkeleri için araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda 

çalışmada, 1997-2016 dönemi söz konusu ülkelerin CO2 emisyon miktarları; eğitim harcamaları ile çevresel 

harcamalarının toplam kamu harcamaları içindeki payları, eğitim harcamaları ile çevresel harcamalarının 

gayri safi yurt içi hasıla içindeki payları ve insani kalkınma endeksi değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmada 

Breitung ve Candelon (2006) tarafından geliştirilen frekans alanında nedensellik testi kullanılarak söz 

konusu değişkenlerin C02 emisyon miktarı ile olan nedensellik ilişkisi kısa ve uzun dönemde incelenmiştir. 

Yapılan nedensellik testi sonuçlarına göre, 2016 yılı itibari ile kişi başına düşen geliri 25.000 dolardan 

yüksek olan ülkelerde kısa dönemde eğitim ve çevresel harcamalardaki artış CO2 emisyon miktarını sınırlı 

sayıda ülkeyi anlamlı bir şekilde etkilerken, söz konusu ilişki diğer ülkelerde anlamsızdır. Uzun dönemde tüm 

ülkelerde HDI ile C02 emisyon miktarı arasında anlamlı bir nedensellik ilişkisi vardır. Analizden elde edilen 

sonuçlara göre, eğitim harcamaları ile çevresel harcamaların CO2 emisyon miktarını kısa dönemde 

etkilemesi doğrudan refah seviyesi ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevresel harcamalar, karbon emisyonu, insani kalkınma endeksi. 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the effects of education expenditures, environmental expenditures and 

human development index (HDI) on carbon emission (CO2). For this purpose, in the study, the CO2 emission 

amounts of the countries in the period 1997-2016; The share of education expenditures and environmental 

expenditures in total public expenditures, the share of education expenditures and environmental 

expenditures in gross domestic product and human development index were used. In this study, the causality 

relationship between the CO2 emission amount and the of these variables with the frequency domain 

developed by Breitung and Candelon (2006) was examined in the short and long term. According to the 

results of the causality test, the increase in education and environmental expenditures in the short-term in 

the countries with higher per capita higher than income of 25.000 dollars as of 2016 significantly affect the 

CO2 emission amount, but this relationship is meaningless in other countries. In the long term, there is a 

significant causal relationship between these variables and CO2 emissions in all countries. According to the 

results obtained from the analysis, it was found that the education expenditures and the environmental 

expenditures affecting CO2 emissions in the short term were directly related to the level of welfare. 
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1. GİRİŞ 

Karbon emisyonu, en basit tanımlamasıyla karbonun atmosfere salınmasıdır. Karbon emisyonu, 

aynı zamanda sera gazı emisyonundan söz etmektedir. Her iki tanımlamada da karbondioksit (CO2) 

eşdeğerleri hesaplandığından, kavrama karbon salınımı veya karbon emisyonu da denmektedir. 

Atmosferdeki insan kaynaklı sera gazı yoğunluğu, sanayi devrimi ile başlayan süreçten günümüze 

değin küresel enerji talebinde gittikçe artış olmuş ve bu artışı karşılayabilmek için doğal 

kaynakların (özellikle fosil yakıtların) kullanımında ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Örneğin 1850 

öncesinden 2011 yılına CO2 salınımında %40’lık bir artış tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın ön görülerine göre, 2050 yılına kadar fosil yakıtlara olan talep 

artacak ve buna bağlı olarak karbon emisyonu değerlerinde de %130’luk artış söz konusu olacaktır 

(Gazbir, 2018). Bundan dolayı, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ve diğer ülkelerle, 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi vb. diğer kurum ve kuruluşlarda karbon emisyonunun 

azaltılarak küresel çaplı çevresel iyileştirmelerin sağlanması için çok yönlü çalışmalar 

yürütülmektedir. 

Son zamanlarda, küresel ısınma ve toplumsal refah konularındaki çevre sorunlarının çözümüne 

yönelik çalışmalar gündeme gelmektedir. Özellikle ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme 

kararı, ülkeleri kalkınma ve büyüme politikalarını tekrardan gözden geçirmeye sevk etmiştir. 

Ülkeler, kalkınma ve büyüme politikalarını planlarken doğal kaynakların kıtlığı ile toplumsal 

refahın bir göstergesi olarak kabul edilen çevre kalitesi arasında tercih yapmak durumunda 

kalmaktadır. Ekonomik büyüme ve kalkınma teorileri literatüründe çevresel konular; doğal 

kaynakların ekonomik büyümeye olan etkileri temel olarak ‘Kaynak Kurgusu Hipotezi (RCH)’ ile, 

ekonomik büyümenin çevre kalitesi üzerindeki etkileri ise ‘Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC)’ 

kapsamında ele alınmaktadır (Şahin ve Atan, 2018:61). 

Bu çalışmada karbon salınımını etkileyebilecek faktörlerden, eğitim harcamalarının, çevresel 

harcamaların ve insani kalkınma endeksinin (HDI), CO2 miktarına etkisi Avrupa ülkeleri için 

araştırılmıştır. Özellikle karbon salınımının azaltılmasında çevresel harcamalar gibi devlet 

politikalarının yanı sıra bireysel bilinçlenmenin de etkili olduğu düşünülürse, eğitim harcamaları ve 

insani gelişmişlik düzeyinin de modele dâhil edilmesi uygun görülmüştür. Bu da çalışmayı önemli 

kılan unsur olmuştur. Acaba ülkelerin çevresel harcamaları, eğitim harcamaları ve insani gelişmişlik 

düzeyleri ile karbon salınım değerleri arasında bir nedensellik var mıdır? 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Akar (2012) çalışmasında, 1997-2010 yılları arasında AB ve OECD ülkelerinin iktisadi büyüme, 

çevresel vergi ve emisyon hacimlerine arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre 

iktisadi büyüme, farklı gelişmişlik düzeylerine göre ülkeden ülkeye farklı çevre tahribatı sonuçları 

vermektedir. 

Güllü (2015) Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye ülkelerinde karbon emisyonu, enerji 

tüketimi ve ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisini test etmiştir. 1971-2010 dönemi için 

zaman serileri analizi kullanılan çalışmada ülkelerin ekonomik büyümelerinden karbon emisyonu 

ve enerji tüketimine doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Türköz (2015) Türkiye’de 1992-2010 yılları arasında CO2 emisyonları, enerji tüketimi ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Elde edilen ampirik sonuçlarda; hem uzun 

dönemde hem de kısa dönemde enerji tüketimindeki artışın CO2 emisyonlarını artırdığı 

belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada sınır komşusu ülkeler (Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, İran, Irak, 

Ermenistan ve Gürcistan) de analize dâhil ederek söz konusu ülkelerin CO2 emisyonlarında 
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kümelenme olup olmadığı mekânsal otokorelasyon yardımıyla incelemiştir. Mekânsal analiz 

sonucunda, incelenen dönemde genel olarak Yunanistan ve Bulgaristan’ da mekânsal kümelenme 

olduğu tespit edilmiştir. 

Yapraklı ve Uysal  (2016) 1968-2011 dönem Türkiye üzerine yaptıkları çalışmada kişi başına düşen 

milli gelir, karbondioksit emisyonu ve kişi başına düşen enerji tüketimi değişkenleri kullanılarak bir 

analiz yapmışlardır. Yapılan analizde, uzun dönemde ülkelerin büyümeleri için gereklilik arz eden 

enerji tüketimindeki artış, tüketim neticesinde ortaya çıkan karbondioksit salınımını yükseltmiştir. 

Bununla birlikte gelir düzeyindeki artışların ise karbondioksit salınımını azalttığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Elmas ve Kotil (2017) çalışmasında,  1995-2014 küresel gelirden payı artan ülkelerin dış ticareti ile 

karbondioksit emisyonları arasındaki ilişki incelemiştir.   Yapılan ekonometrik analize göre 

ülkelerin yaptıkları dış ticaret karbondioksit emisyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir.  

Săndică ve diğerleri (2018), çevresel kirliliği HDI ve ‘Kirlilik İnsani Gelişme İndisi (PHDI)’ 

kapsamında AB’ye üye 29 ülke açısından incelemişlerdir. Çalışmanın iki temel sonucundan 

birincisi, insani gelişme ile PM2.5 konsantrasyonu arasındaki ilişki hakkında genel bir bakış 

sağlandığı; ikincisi, insani gelişme kavramını ve PM2.5’a maruz kalmayı yeniden şekillendiren yeni 

bir nicel ölçüm olarak PHDI’ya vurgu yapılmasıdır. Ayrıca, 2010 yılından 2015 yılına geçiş matrisi 

öncelikle HDI değerleri için, ardılı PHDI kullanılarak karşılaştırılmış; bulgularda bazı ülkelerin 

kirlilik sıralamalarının değiştiği görülmüştür. HDI değerlerinde kirliliğin etkisi ne kadar yüksekse, 

kirliliğin ülke sıralamalarının üzerindeki etkisinin o kadar fazla olduğuna ulaşılmıştır. 

Bano ve diğerleri (2018) çalışmalarında, Pakistan’da beşeri sermayenin karbon salınımları 

üzerindeki uzun ve kısa vadeli etkilerini incelemişlerdir. Sonuçlar, beşeri sermaye ve karbon 

salınımları arasında önemli bir uzun vadeli ilişki olduğunu; beşeri sermayenin iyileştirilmesinin, 

ekonomik büyümeyi azaltmadan karbon salınımlarını azaltacağını; uzun vadede insan beşeri 

sermaye ile karbon salınımları arasında var olan iki yönlü nedenselliği ve kısa vadede nedensellik 

olmadığını ortaya koymuştur. 

Şahin ve Atan (2018) çalışmasında, Avrupa Birliği’nde beşeri sermaye ve çevresel sürdürülebilirlik 

arasındaki ilgileşimin varlığını 1990-2014 dönemi için araştırmıştır.  Çalışmada, çevre 

parametresini temsil etmek üzere CO2 salınımı; beşeri sermaye parametresini temsil etmek üzere 

GSYH, ilköğretimde, ortaöğretimde ve yükseköğretimde okullaşma oranı, yaşam beklentisi 

değişkenleri kullanılmıştır. Yapılan ekonometrik analizler sonucunda, GSYH, yükseköğretimde 

okullaşma oranı ve yaşam beklentisinin uzun dönemde CO2 salınımlarının belirleyicileri olduğunu 

göstermiştir. Kısa süreli dinamikler açısından Hata Düzeltme Modeli’nden elde edilen bulgular, 

CO2 salınımı ile GSYH, yükseköğretimde okullaşma oranı ve yaşam beklentisi arasında kısa 

dönemde istatistiki olarak ve uzun dönem katsayıları ile aynı yönlü olarak anlamlı bir ilgileşimin 

varlığına işaret etmiştir.  

 

3. MODEL, YÖNTEM VE SONUÇLAR 

Çalışmada, 1997-2016 dönemi söz konusu ülkelerin emisyon miktarları (CO2); eğitim harcamaları 

(EDU/GOV) ile çevresel harcamalarının (TC/GOV) toplam kamu harcamaları içindeki payları, 

eğitim harcamaları (EDU/GDP) ile çevresel harcamalarının (TC/GDP) gayri safi yurt içi hasıla 

içindeki payları ve insani kalkınma endeksi (HDI) değişkenleri kullanılmıştır. Öncelikle 

değişkenlere ait serilerin birim kök testleri yapılmıştır. Geleneksel birim kök testleri Dickey ve 

Fuller’ın 1979 yılındaki çalışmaları ile  başlamış olup, bu testte serinin bir dönem önceki 

değerinden ne ölçüde etkilendiği belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu durum birinci dereceden 

otoregresif (yani AR(1)) süreciyle açıklanmaktadır (Tarı, 2012: 387). Dickey ve Fuller’ın 1981 
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çalışması ile birlikte bu test (ADF olarak) son halini almıştır. ADF testinin genel formu aşağıdaki 

gibidir. 

                                                                                                                                                                

Model 1 ‘de | |    olup olmadığını sınanmaktadır. Yapılan analiz sonucunda eğer, | |    ise, Y 

serisinin t-1 dönemindeki şokların, t dönemine de aynı ölçüde yansımış olacağı ve böylece şokların 

ekonomi üzerinde kalıcı etkilerinin olduğu anlaşılacaktır. Bu nedenle | |    olması, yani 

analizlerde kullanılacak serilerin durağan olması gerekmektedir (Göçer, 2016: 249). Tablo 1 de 

birim kök testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 

Değişkenler 

 

Sabitli ve Trendli Model 

Co2 EDU/GOV EC/GOV EDU/GDP EC/GDP HDI 

Bulgaristan -6.64 -4.01 -5.81 -5.71 -5.91 -5.95 

Hırvatistan -5.69 -5.25 -0.65 -5.54 -5.86 -6.52 

Kıbrıs -4.07 -6.60 -9.07 -6.67 -5.30 -4.40 

Çekya -3.48 -3.65 -8.52 -7.80 -3.95 -5.81 

Danimarka -4.85 -3.51 -5.29 -4.48 -4.39 -6.09 

Estonya -3.30 -4.11 -10.61 -6.39 -5.70 -7.43 

Yunanistan -6.49 -5.16 -10.17 -6.05 -5.81 -4.31 

Macaristan -5.80 -4.87 -12.44 -7.95 -5.64 -5.15 

Letonya -4.85 -5.61 -4.60 -4.35 -4.08 -4.02 

Litvanya -5.94 -4.72 -5.06 -5.61 -9.44 -5.03* 

Lüksemburg -5.68 -5.02 -5.70 -5.24 -8.44 -6.99 

Malta -5.05 -4.50 -5.58 -4.14 -7.01 -3.44 

Polonya -5.50 -5.69 -7.26 -5.58 -6.95 -6.85 

Romanya -5.61 -5.74 -4.36 -5.97 -8.29 -6.32 

Slovakya -4.63 -6.65 -4.07 -4.72 -5.58 -7.03 

Slovenya -4.08 -6.11 -3.42 -5.60 -7.62 -3.99 

İngiltere -3.48 -4.88 -3.53 -3.90 -7.94 -5.08 

Almanya -4.41 -4.75 -6.47 -4.90 -4.29 -4.07 

İsviçre -3.41 -5.58 -6.30 -5.05 -4.00 -6.41 

İsveç -3.38 -6.59 -5.09 -6.21 -5.73 -7.61 

İspanya -5.77 -5.91 -6.57 -5.71 -4.56 -4.10 

Avusturya -5.41 -4.42 -6.66 -4.77 -5.82 -3.59 

İtalya -4.07 -5.85 -6.62 -4.21 -4.88 -4.51 

Portekiz -4.81 -3.08 -4.99 -5.54 -5.99 -5.93 

İrlanda -4.85 -4.44 -6.97 -4.23 -4.28 -4.21 

Fransa -4.03 -5.88 -5.87 -5.72 -3.62 -5.30 

Belçika -3.95 -5.30 -3.56 -4.32 -4.77 -4.12 

Hollanda -2.66 -5.24 -6.29 -5.48 -5.32 -4.80 

Norveç -6.77 -3.87 -5.45 -5.90 -5.77 -4.03 

Finlandiya -6.41 -4.61 -5.60 -4.05 -5.32 -3.99 

 

Yapılan birim kök testi sonucunda serilerin sabitli ve trendli modelde durağan oldukları 

görülmektedir. Çalışmanın amacına uygun olarak, eğitim harcamalarının, çevresel harcamaların ve 

insani kalkınma endeksinin karbon emisyon miktarına etkisinin Breitung ve Candelon (2006) 

tarafından geliştirilen Frekans Dağılımlı nedensellik testi ile analiz edilmesine karar verilmiştir. Söz 

konusu bu testte;                                                      , için ve [     ]          
bağımsız değişkenler olmak üzere, iki değişkenli zaman serisi olan [     ]  aşağıdaki durağan 
VAR(p) modeli olarak ifade edilmiştir (Breitung ve Candelon, 2006). 
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olmak üzere  [εt, ηt]  ifadesi [εt, ηt] = G [ut, vt]  ve ψij (L) ; i,j = 1,2 biçiminde tanımlanmaktadır. 

Xevrenini ifade eden f x (ω) aşağıdaki gibi yazılabilir: 

    ω  
 

  
 |     ( 

   )|   |     ( 
   )|      Model (3) 

Geweke (1982) ve Hosoya (1991) tarafından söz konusu nedensellik ilişkisi aşağıdaki gibi 

tanımlanmıştır: 

 

     ω       [
     ω  

|          |
 ]     [  

|     
     |

 

|          |
 ]    (Model 4) 

     ω    0, olması halinde y ile x arasında nedensellik yoktur. 

Avrupa’da yer alan otuz ülke 2016 yılı itibari ile kişi başına düşen milli geliri 25.000 dolar baz 

alınarak iki gruba ayrılmış ve Frekans Dağılımlı Nedensellik testi uygulanmıştır.  Kısa dönem için 

yapılan Frekans Dağılımlı Nedensellik testi sonuçları Tablo 2’de, uzun dönem için yapılanlar ise 

Tablo 3’de yer verilmiştir. 

Tablo 2: Kısa Dönem Frekans Dağılımlı Nedensellik Testi Sonuçları 

1. Grup Ülkeler EDU/GOV EC/GOV EDU/GDP EC/GDP HDI 

Bulgaristan     X 

Hırvatistan X X  X X 

Kıbrıs  X    

Çek Cumhuriyeti X  X X X 

Danimarka X     

Estonya  X X  X 

Yunanistan   X  X 

Macaristan    X  

Letonya X X X X X 

Litvanya      

Malta     X 

Polonya   X X X 

Romanya X  X   

Slovakya  X  X  

Slovenya    X  

2. Grup Ülkeler 

İngiltere X    X 

Almanya   X   

İsviçre  X X  X 

İsveç   X X  

İspanya X X   X 

Avusturya  X    

İtalya X     

Portekiz      

İrlanda X   X X 
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  *X; Nedensellik ilişkisi Vardır. 

  ; Nedensellik İlişkisi Yoktur. 

 

Yapılan kısa dönem nedensellik testi sonuçlarına göre ikinci grup ülkelerde emisyon miktarları ile 

diğer değişkenlerin nedensellik ilişkisinin varlığı, birinci grup ülkelere göre daha fazladır. Eğitim 

harcamaları ile çevresel harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki paylarının emisyon 

miktarları ile nedensellik ilişkisi, eğitim harcamaları ile çevresel harcamalarının toplam kamu 

harcamaları içindeki payları değişkenlerine göre daha az ülkede geçerlidir. 

Tablo 3: Uzun Dönem Frekans Dağılımlı Nedensellik Testi Sonuçları 

1. Grup Ülkeler EDU/GOV EC/GOV EDU/GDP EC/GDP HDI 

Bulgaristan     X 

Hırvatistan X   X X 

Kıbrıs  X X   

Çek Cumhuriyeti X X  X X 

Danimarka X     

Estonya X X X  X 

Yunanistan   X  X 

Macaristan  X  X  

Letonya X X X X X 

Litvanya  X X X  

Lüksemburg X X    

Malta     X 

Polonya X  X  X 

Romanya X  X   

Slovakya X   X  

Slovenya   X X  

2. Grup Ülker 

İngiltere      

Almanya      

İsviçre      

İsveç   X X  

İspanya   X X  

Avusturya    X  

İtalya      

Portekiz   X   

İrlanda  X  X  

Fransa  X    

Belçika    X  

Hollanda  X X   

Norveç X     

Finlandiya      

Lüksemburg X X    

 

Fransa      

Belçika X  X X  

Hollanda X  X  X 

Norveç      

Finlandiya X  X   

Lüksemburg X X    
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Yapılan uzun dönem nedensellik testi sonuçlarına göre ikinci grup ülkelerde emisyon miktarları ile 

diğer değişkenlerin nedensellik ilişkisinin varlığı, birinci grup ülkelere göre daha fazladır. Eğitim 

harcamaları ile çevresel harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki paylarının emisyon 

miktarları ile nedensellik ilişkisi, eğitim harcamaları ile çevresel harcamalarının toplam kamu 

harcamaları içindeki payları değişkenlerine göre daha fazla ülkede geçerlidir. Ayrıca emisyon 

miktarları ile insani kalkınma endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi ikinci grup ülkelerin 

tamamında geçerlidir. 

 

4. SONUÇ 

Çalışmada, eğitim harcamalarının, çevresel harcamaların ve insani kalkınma endeksinin (HDI) 

karbon emisyon (CO2) miktarına etkisini Avrupa ülkeleri için araştırılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda, 1997-2016 dönemi söz konusu ülkelerin CO2 emisyon miktarları; eğitim 

harcamaları ile çevresel harcamalarının toplam kamu harcamaları içindeki payları, eğitim 

harcamaları ile çevresel harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payları ve insani kalkınma 

endeksi değişkenleri kullanılmıştır. Breitung ve Candelon (2006) tarafından geliştirilen frekans 

alanında nedensellik testi kullanılarak söz konusu değişkenlerin C02 emisyon miktarı ile olan 

nedensellik ilişkisi kısa ve uzun dönemde incelenmiştir.  

Yapılan nedensellik testi sonuçlarına göre, 2016 yılı itibari ile kişi başına düşen geliri 25.000 

dolardan yüksek olan ülkelerde kısa dönemde eğitim ve çevresel harcamalardaki artış CO2 emisyon 

miktarını sınırlı sayıda ülkeyi anlamlı bir şekilde etkilerken, söz konusu ilişki diğer ülkelerde 

anlamsızdır. Uzun dönemde tüm ülkelerde HDI ile C02 emisyon miktarı arasında anlamlı bir 

nedensellik ilişkisi vardır. Analizden elde edilen sonuçlara göre, eğitim harcamaları ile çevresel 

harcamaların CO2 emisyon miktarını kısa dönemde etkilemesi doğrudan refah seviyesi ile ilişkili 

olduğu tespit edilmiştir. 
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Öz 

Bu çalışma Dijital Darwinizm kavramı hakkında kavramsal bir çerçeve oluşturarak, değişen teknoloji 

ve toplum karşısında işletmelerin neler yapması gerektiğinin altını çizmeye, tüm sektörlerdeki kurumların 

tüketicilerin yeni davranış biçimlerini, yeni fırsatları anlamalarının kritik önemini vurgulamayı 

amaçlamaktadır. Çalışma, ayrıca işletmelere Dijital Darwinizmin yarattığı tehditlere karşı yapılacak 

teknolojik atılımlarının stratejisini belirlemesinde kritiktir. Türkiye’de digital darwinizim konusunda 

kapsamlı ve akademik bir çalışmanın daha önce yapılmamış olması, konunun hem işletmeler hem de 

akademik yazın için önemini artırmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Darwinizm, Dijital Dönüşüm 

Jel Kodları: O30,O33 

 

Abstract 

This study aims to determine a conceptual framework about digital Darwinism, underline what 

businesses should do in the face of changing technology and society and highlight the critical importance of 

new opportunities and new behaviors of consumers for all sectors. The study is also critical for the 

determining the threads of Digital Darwinism for businesses. A comprehensive academic work hasn’t done 

before yet about Digital Darwinism in Turkey for that the importance of the study increases for both 

businesses as well as academic literature.  

 

Keywords: Digital Darwinism, Digital Revolution  

Jel Codes: O30,O33 

Giriş 

Günümüzün dünyasında rekabet ve teknoloji kavramları birer fenomen olarak birlikte 

anılmaktadır. Dijital, artık herhangi bir ürün ya da süreç ile ilgili değişiliklik ya da gelişmeyle 

içselleşerek değer zincirinin tam merkezinde yer alarak ticareti küresel bir hale getirmiş ve kendisi 

de küresel bir kavram olmuştur. Bu dönüşüm ise fırsatlar sunduğu kadar beraberinde tehditleri de 

getirmektedir. Adını İngiliz natüralist Charles Darwin’den alan Dijital Darwinizm metaforu da, 

genel olarak internet ve bilgi teknolojilerindeki hızı ve değişimleri anlamak ve işletmeler için olası 
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tehditleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bugün adını daha sık duymaya başladığımız kavram, 

teknolojinin özellikle uyum sağlamayan işletmeler, endüstriler ve ülkeler üzerindeki tehditlerini 

anlatmak için kullanılmaktadır. Bu tehditlerin temelinde teknolojinin ve toplumun değişime birçok 

işletmeden daha hızlı ve daha kolay uyum sağlaması yatmaktadır. Dolayısıyla Dijital Darwinizm 

her sektör, her iş kolu ve her işletme için bir tehdittir. Ancak tehditi doğru okuyup yorumlama 

becerisine sahip işletmeler yeni iş modelleri geliştirerek türlerin adaptasyonu teorisinde olduğu gibi 

yaşama devam ederlerken diğerleri zaman içinde yok olmaya mahkumdur.  

Bu çalışma, dijital darwinizm kavramını kavramsal bir çerçevede ele almakta ve her 

sektördeki işletmelerin dijital dönüşümü nasıl içselleştirebilecekleri, dijitalleşmenin örgüt içi ve 

dışındaki faktörlerini nasıl etkilediğini ve dijital darwinizme karşı nasıl ayakta kalabileceklerine 

yönelik stratejileri belirtmeyi amaçlamaktadır.  Bu doğrultuda çalışmada dijital darwinizm hakkında 

ayrıntılı bir literatür taraması yapılmış ve sonrasında stratejik yol haritası belirtilmiştir.  

1. Kavramsal Çerçeve 

2. Digital Darwinizm Kavramı 

Bugün internet ve olanakları sayesinde yirmi yıl öncesinde hayal bile edilemeyecek sosyal, 

küresel ve sürekli artan bir dönüşüm yaşanmaktadır. Yaşanan bu dönüşümün en önemli özelliği ise 

artık teknolojik değişimin çoğu kez işletme ve toplumlardan daha hızlı olmasıdır. Bu durum 

işletmeleri Dijital Darwinizm olarak adlandırılan tehdit ile karşı karşıya bırakmaktadır.  Nasıl ki 

Darwin’in Doğal Seçilim hipotezi, yaşadığı ortama daha uyumlu olan canlıların hayatta 

kalabildiğini, benzer şekilde uyumlu olmayanların elenerek yok olacağını söylüyorsa, dijital 

darwinizm de dijital dönüşüme uyum sağlayamayan işletmelerin yok olacağı hipotezine 

dayanmaktadır. Dijital darwinizme göre teknoloji, kitleleri değiştirirken kitlelerin taleplerine göre 

de değişmektedir. Bu çift yönlü zincirleme değişimin etkisiyle ortaya çıkan ve çıkabilecek 

gelişmelere ayak uyduramayan işletmeler, devletler ve kurumlar değişimin hızıyla orantılı olarak 

yok olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da başka işletme ya da girişimler kısa sürede yerlerini 

alabilmektedir. Dolayısıyla Dijital Darwinizim değişime ayak uyduramayan işletmeler için tehdit 

iken aynı zamanda bazıları için de fırsatlar yaratabilmektedir. Bu nedenle işletmeler sadece bugüne 

değil aynı zamanda öngörülemez gelecek için de rekabet etmelidirler. 

İlk olarak 1999 yılında Evan I. Schwartz’ın Seven Breakthrough Business Strategies for 

Surviving in the Cutthroat Economy adlı kitabında vurgulanan kavram, son zamanlarda futurist 

Brian Solis’in konuşmaları, makaleleri ve internet sitesinde sıklıkla dile getirilmektedir. Solis, 

gelişen teknolojilerin her geçen gün dünyadaki tüm endüstrilerde faaliyet gösteren pazar ve 

işletmeleri etkilemesini ve bağlantılı tüketicilik ile bu yeni teknoloji ve hizmetlerin insan 

davranışları üzerindeki etkilerinin piyasalardaki dengeleri bozmasını Dijital Darwinizm olarak 

tanımlamaktadır (Solis, 2018: 11). 

Dijital Darwinizm altını çizen Solis, artık hedef kitlenin ve toplumun birçok işletmeden daha 

hızlı teknolojik dönüşüme uyum sağladığını ve dolayısıyla bu değişime uyum sağlayamayan, 

müşterilerin dönüşümüne seyirci kalan ve müşteri odaklı olamayan işletmelerin yakın gelecekte yok 

olacağını belirtmektedir (Solis, 2011: 6).  

Bughin (2015: 1) ise kavramı genel olarak markalar ve reklâmlar çoğaldıkça markalar 

arasındaki rekabetin giderek arttığı, tüketicilerin dijital olarak güçlendiği, marka mesajlarının 

etkilerini kaybettikleri ve tüketicilere güçlü dijital deneyimler sunarak onları alıcılara dönüştürme 

olasılığı veren bir ortam olarak görmektedir. 

Solis’e göre teknoloji, öğrenme, paylaşma ve iletişim alışkanlıklarımızı değiştirerek 

insanoğlunun bireysel ve profesyonel dünyasına yön vermekte ve insan ilişkileri, etkileşim, tüketim, 

eğitim, medya, hükümet ve iş dünyasını sonsuza kadar değiştirmektedir (Solis, 2011: 6).  Bir başka 
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ifadeyle dijital değişimin hızı ve değişen ekosistem konvansiyonları arasındaki ilişkiden 

kaynaklanan zorluklar Dijital Darwinizm olarak adlandırılmaktadır (Walton, 2015: 741). 

Bugün içinde olduğumuz dijital darwinizm çağında bugünün rekabetine şekil veren ve 

muhtemelen yakın gelecekte de adından sıklıkla söz ettirecek temel teknolojilerin doğru anlaşılması 

gerekmektedir. Bu teknolojiler Tablo-1’de belirtilmektedir.  

Tablo 1 On Önemli Teknoloji 

1 Mobil İletişim 
Bir dizi cihaz, kablosuz ağ, işletim sistemi ve uygulamaya her zaman 

her yerden erişim.  

2 Big Data 

İnternet bağlantılı sistemlerden, cihazlardan ve fiziksel nesnelerden 

gelen büyük miktardaki ve yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve 

yapılandırılmamış veri. 

3 
Yapay Zeka ve 

Robotik 

Zekanın sınırlı özelliklerini gösterebilen geniş aralıktaki çok sayıdaki 

bilgisayar ve makine sistemleri.   

4 Siber Güvenlik 

Kişisel ve profesyonel dijital cihazlara ve verilere karşı artan güvenin 

neden olduğu yeni siber risk, saldırı, suç ve terörizm türlerine karşı 

koruma.  

5 Eğitim 
Eğitimsel başarıları, gelişmeleri, teknikleri ve olanakları değiştiren ve 

geliştiren eğilimler ve araçlar. 

6 Bulut Bilişim 

Yazılım uygulamaları, bilişim gücü ve veri depolama gibi internet 

tabanlı teknolojik kaynakların uzaktan bir servis gibi hizmet 

sağlamasıdır.  

7 Ödeme Sistemleri 
Yeni, gelişen ve internet tabanlı yazılım uygulamaları, ödeme 

platformları, para birimleri, cihazlar ve hizmetlerin tümü.  

8 

Sanal ve 

Arttırılmış 

Gerçeklik 

Gerçekliği taklit etmek, kaplamak ve desteklemek ve insanlarla 

etkileşime bulunma için bilgisayar modellemeyi kullanan sağlayan 

teknolojiler. 

9 
Dijital Servis 

Hizmetleri 

Çevrimiçi, etkileşimli, self-servis hizmetler sağlayan iş süreçleri, 

yazılım ve servisleri 

1

0 
Sosyal Ağlar 

Sosyal etkileşimi destekleyen, internet ve iletişim teknolojisi kullanan 

teknolojilerdir. 
Kaynak: ACCA (2013: 10). Digital Darwinism: thriving in the face of technology change. 

https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/futures/pol-afa-tt2.pdf, s.10. 

Kreutzer ve arkadaşlarının (2014: 38), bu teknolojilerin sadece kurumsal iletişimi 

etkilemediğini aslında yönetim kademelerini de etkilediğini ve aynı zamanda teknolojilerin 

bugünün ekonomisinin büyük kısmını etkileyecek bir tsunami başlattığını  ve bu tsunaminin 

işletmelerdeki birçok şeyi değiştireceğini söylemektedirler.  

Zafarmand yaptığı çalışmada müşteri memnuniyetinin sağlanması ve olumlu itibarın inşası 

için firmaların yeni teknolojilere uyum sağlamasının, bu teknolojileri içselleştirmesinin, işletme 

kültürü ve politikalarında yerleştirilmesinin işletmelerin olmazsa olmazları olduğunu ve 

teknolojilerin farkında olan, arama motorları optimizasyonu faaliyetlerini gerçekleştiren, sosyal 

medyayı araçlarını etkin kullanan ve sanal ortamda şikayet ve yorum platformlarını etkin 

kullanabilen işletmelerin itibarlarını koruyarak dijital darwinizme karşı ayakta kaldıklarını 

belirtmiştir (Zafarmand, 2015: 76). 

Solis (2011: 7), insan davranışlarındaki değişimin işletmeler üzerindeki etkilerini anlamanın 

en iyi yolunun tüketicileri anlamak olduğunu belirtmekte ve bu yöntemle yeni bir perspektif 

kazanmak, paydaşlarla anlamlı bağlantılar kurabilmek ve paylaşmaya değer üretken deneyimler 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

768 

 

oluşturmak için gereken empatinin geliştirilebileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla on temel 

teknolojiyi anlayan ve stratejilerini buna göre belirleyen bireylerin, işletmelerin ve hatta ülkelerin 

geleceği daha başarılı olacaktır.  

3. Dijital Darwinizm’e Karşı Stratejik Yol Haritası 

Teknolojiye dair yapılan çalışmaların çoğunluğu teknolojinin doğurduğu ve doğuracağı 

fırsatları ele almaktadır. Ancak ilgili yazında her ne kadar gelişen teknolojilerin fırsatlar sunduğu 

belirtilse de fırsatlardan çok tehditler doğurduğu bilinmektedir. Dijital Darwinizm olarak 

adlandırılan bu tehditler ancak işletmenin doğru ve etkili stratejileri ile fırsata dönüşebilmektedir.  

Dijital Darwinizme karşı ayakta kalmak için farklı yol haritaları ve öneriler yapılmaktadır. 

Örneğin Grabarczyk-Tokaj operasyonel faaliyetleri optimize etmek için siber uzayda toplanan 

verilerden bilgi elde edilerek ve dinamik değişimlere, ana akımlara ayak uydurabilmek için sanal 

ortamda önemli paydaşlarla diyalog dâhil olmak üzere diyalog ve işbirliğinin potansiyel 

faydalarından yararlanarak Dijital Darwinizmin olumsuz etkilerinin en aza indirebileceğini 

savunmaktadır (2013: 5). Bir başka rapora göre Dijital Darwinizmin tehditlerini engellemede 

insanları öncellemek, doğru fırsatlara odaklanmak, aydınlatma takımları olarak adlandırılan 

yönetsel beceriler, finansman ve teknoloji konularında güçlendirilmiş takımlar oluşturmak 

önemlidir (Ross, 2016: 4-6). 

Schwartz, 1999 yılında yayımladığı Dijital Darwinizm adlı kitabında bu stratejileri;  

 Problemleri çözen bir marka oluşturun; 

 Arz ve talebe göre fiyatlarınızın serbest biçimde dalgalanmasına izin verin; 

 Satış ortaklarının sizin için pazarlamasını yapmasına izin verin;  

 Değerli bilgi ve hizmetler yaratın; çevrimiçi müşteriye özel yapılmış ürünler 

yapın ve bu ürünleri müşterilere satın;  

 Satıcı ve alıcılar arasında yeni ve değerli işlemler ekleyin;  

 Dijital ticareti tamamen tüm süreçlere bütünleştirin şeklinde ifade etmektedir 

(Schwartz, 1999).  

Dijital Darwinizm konusunda yazılan akademik ve akademik olmayan çalışmaların özünü 

dijital dönüşümü anlamak yatmaktadır. Bu çalışmalar doğrultusunda Dijital Darwinizmle 

mücadelede işletmelere yardımcı olarak kavramlar ve bunların etkin kullanımına ilişkin stratejiler 

aşağıda belirtilmektedir.  

Büyük Veri (Big Data): Teknolojinin yaygınlaşmasıyla ve kullanılan alanların 

çeşitlenmesiyle günümüzde oldukça popüler bir kavram olan büyük veri, özellikle insan 

davranışları ve etkileşimleriyle ilgili kalıpları, eğilimleri ve ilişkileri ortaya çıkarmak için 

hesaplama yoluyla elde edilen son derece büyük veri setleridir94. Bir başka ifadeyle ağa bağlı olan 

kullanıcı ya da cihazların ağdaki her hareketine dair bıraktıkları izlere büyük veri denilebilir. Veri, 

insanlık var olduğundan beri var olan bir kavramdır ancak teknolojik gelişmişlik artıkça bu verinin 

miktarı artmakta ve artık büyük veri olarak adlandırılmaktadır. Bernand Marr’a göre büyük veri 

temelde günümüzde, birkaç yıl önce mümkün olmayan biçimlerde veri toplanabildiği ve analiz 

edebildiği gerçeğini ifade etmektedir (Marr, 2017: 11). Kavram verinin hacmi, çeşitliliği, 

karmaşıklığı, hızı ve doğruluğu ile karakterize edilmektedir ve Ho’ya göre özellikle kanıta dayalı 

karar verme ve stratejik performans yönetiminde karar vericilere yol göstermektedir (Ho, 2017: 

2794).  

                                                 
94

 Oxforddictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/definition/big_data 
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Birçok işletme, Dijital Darwinizmden ve aynı zamanda büyük verinin eşzamanlı olarak 

ilerlemesinden dolayı sıkıntı yaşamaktadır (Yates ve Loader, 2015: 206) çünkü büyük veri tıpkı 

dijital darwinizm gibi günümüzün dijital işletmeleri için kaçınılmazdır ve aynı zamanda fırsat ve 

tehditleri barındırmaktadır. Büyük veri, etkin yönetilmezse, müşteriler ve çalışanlara ilişkin 

stratejileri öngörmede kullanılmazsa işletme için sadece veri çöplüğü haline gelecek ve saklama, 

taşıma, koruma gibi maliyetleri doğuracaktır. Bu nedenle büyük veriden değerli bilgi ve karar alma 

süreçlerinde kullanılacak bilgelik yaratılması gerekmektedir. Bunun için işletmelerin artık bilgi 

yönetimiyle bilgilerin doğru yargı, kavrayış ve etik biçimde uygulanmasını sağlayan bilgeliği 

örgütsel anlamda birleştirmek ve örgüt kültüründe sürekli kılarak örgütsel bilgeliği yaratmalıdırlar 

(Kaygısız ve Çağlıyan, 2014: 229). 

İşbirliği ve Etkileşim: Günümüzde işletmelerin Dijital Darwinizmin olumsuz etkilerini 

azaltmaları değer yaratabilme başarılarına bağlıdır. Her geçen gün değişen müşteri ihtiyaç ve 

beklentileri de dikkate alındığında ise söz konusu değeri yaratabilmek giderek zorlaşmaktadır. 

İnternetin gelişmesi ve özellikle Web 2.0 teknolojileri yeni bir piyasa işleyişi meydana getirmiş, iş 

ilişkilerini dönüştürmede ve bu teknolojilerden haberdar olmada önemli bir etken olmuştur (Carpo, 

2012: 104). Teknolojik çevrenin çok hızlı değişmesi, var olan işletmelerin ayakta kalmasını, uyum 

sağlamasını zorlaştırmaktadır. Bunun için işletmelerin operasyonları optimize etmek ve ana 

akımlardaki, teknolojilerdeki ve toplumdaki değişimlerin dinamikleri ile yüzleşmek için işbirliği ve 

etkileşim gerekmektedir. 

 İşbirliği ve etkileşim denildiğinde akla genellikle işletmelerin farklı ya da benzer 

sektörlerdeki işletmeler arasında kurdukları ortaklıklar gelmektedir. Bu işbirliklerinin amacı 

genellikle işletmelerin sahip oldukları stratejik avantajlardan daha fazla fayda sağlamalarına olanak 

tanıyan bir ortam oluşturmaktır. Bu tür işbirlikleri ve etkileşimler yeni teknolojilerin kullanılması, 

yenilikçi yaklaşımları kolaylaştırarak rekabetçi gücün artırılması, coğrafi engellerin ve dönemsel 

zorlukların aşılması, yeni teknolojilerin kullanıma alınması, belli bir alandaki uzmanlığın 

pekiştirilmesi gibi birçok noktada işletmelere avantaj sağlamaktadır (ISO, 2010: 5). 

Dijital Darwinizme karşı işletmeler arasındaki işbirliği kadar önemli olan diğer bir unsur ise 

müşteriler ile olan işbirlikleri ve etkileşimlerdir. Bu bağlamda önemli olan ister işletmenin içinde 

isterse dışında olsun işletmenin çıktılarından yararlanan kullanan herkes işletmenin müşterisi olarak 

düşünülmesidir (Turgut, 2006: 32). İşletme özellikel değişen müşteri davranışları çerçevesinde 

gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri doğru, hızlı ve güncel analiz edebilmelidir.  

Entelektüel Sermaye: Literatürde yeterli bir tanımı konusunda tam bir görüş birliğine sahip 

olmayan entelektüel sermaye kavramı,  Dijital Darwinizm çağında örgütsel performans için bir 

anahtar stratejik değerdir ve işletmelerin rekabet gücü açısından oldukça stratejik öneme sahiptir.  

Entelektüel sermaye tanımı içerisinde genellikle patentler, veritabanları, telif hakları, teknik 

bilgi gibi fikri unsurlar gelse de Miller’e (1999) göre entelektüel sermaye, patentler, telif hakları, 

diğer entelektüel mülkiyet biçimlerinden daha kapsamlı olan zenginlik yaratmak üzere kullanıma 

sokulabilen bilgi, enformasyon, entelektüel mülkiyet ve deneyimler; işletmenin bilgi, tecrübe, ilişki, 

süreçler, keşifler, pazar durumu ve toplum etkisinin toplamı ve sinerjisidir (Akpınar ve Akpınar, 

2016: 143). Stewart da patentler ve tekif haklarını kapsayan fikri mülkiyetin entelektüel sermayeyin 

bir parçası olduğunu ancak entelektüel sermayenin işletmedeki her kademe çalışan tarafından 

bilinen ve işletmeye rekabet üstünlüğü kazandıran bütün şeylerin toplamı olduğunu ifade etmektedir 

(Stewart, 1997: 12). 

Dolayısıyla entelektüel sermayenin en önemli unsurunun örtük bilgi olduğu söylenebilir. 

Çalışanların zihinlerindeki sezgiler, kurallar, deneyimler, bilinçdışı değerler, bilinçaltı unsurlar, 
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zihniyet yapılarından oluşan örtük bilginin açığa çıkarılması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi 

işletmeleri Dijital Darwinizme karşı ayakta kalmasını ve fırsatlar yaratmasını sağlayacaktır.  

Liderlik: Dijital Darwinizme karşı ayakta kalmanın temel odağını liderler ve sahip oldukları 

liderlik gücü oluşturmaktadır. Liderlik, işletmenin içinde bulunduğu durumları analiz etmesini, 

mevcut ve gelecekteki teknoloji kullanımın karar verme süreçlerine etkilerini dikkate almaları 

gerekmektedir. Liderler örgütün vizyonu doğrultusunda iletişim kurmalı, değişimin gerekleri için 

empatik, pragmatik, samimi ve gerçek durumlar ortaya koymalı, değişimin sunduğu fırsatları ve 

eylemsiz kaldıklarında ortaya çıkabilecek riskleri tartışırken korku ve heyecanları arasında sağlıklı 

bir denge kurmalıdırlar (Ross, 2016: 3).  

Solis’e göre ise liderlik sadece tepe yönetimde ait bir sıfat değildir, liderlik her yerden 

gelebilir ve Dijital Darwinizm ise yeni liderlerin doğmasına ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına 

olanak tanıyabilir (Solis, 2016: 5). Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde Bülent 

Eczacıbaşı’na göre liderlerin yeni yönetim tarzlarına göre davranması, çalışanlarının beynindeki 

bilgileri önemsemesi, emir vermekten uzak durması, insanları peşinden sürükleyebilmesi, müşteri 

ve çalışanları kendi kurumuna bağlayabilmesi, çalışanlarını heyecanlandırarak motive edebilmesi, 

mevzuata tamamen bağlı kalmadan çalışanlarına karşı esnek olabilmesi, amacını belirleyerek ona 

odaklanması, vizyoner olması, çalışanlarına emir vermeden onlara vizyon kazandırması, bayrağı 

arkasından gelen bir kişiye vermeyi bilmesi gerekmekte ve sürekli ve yeterli biçimde yeni 

düşünceler geliştirmek için sorması, öğrenmesi, izlemesi ve büyümesi gerekmektedir (Kırmaz, 

2010: 214).  

Dolayısıyla tüm stratejileri doğru okuyup, yorumlayan, işletme içinde içselleştirilmesini 

sağlayan ve Dijital Darwinizm tehdidini örgütün kültürüne adapte eden kişiler liderlerdir. Yapılan 

uluslararası bir araştırmaya göre küresel şirket yöneticilerinin yüzde 90’ı, Türk yöneticilerin ise 

yüzde 87’si en yenilikçi şirketlerin, daha önce mevcut olmayan yeni pazarlar yaratma becerisine 

sahip olduğunu düşünürken araştırmaya katılan küresel şirket yöneticilerin yüzde 81’i “Dijital 

Darwinizm riski” olarak da tanımlanan teknolojinin gelişim hızına ayak uyduramayarak geri 

kalmaktan, demode hale gelmekten çekindikleri sonucu elde edilmiştir (İşveren, 2016: 52) 

4. Sonuç ve Öneriler  

Bu çalışma Dijital Darwinizm kavramı hakkında kavramsal bir çerçeve çizerek kavramın 

yaratacağı tehditlere karşı işletmelere stratejik bir yol haritası önerisinde bulunmayı 

amaçlamaktadır. Genel olarak Dijital Darwinizm toplumdaki ve tüketici alışkanlıklarındaki 

değişimin teknolojik değişimden daha hızlı olmasını ifade etmektedir.  

Dijital Darwinizm fırsatlar ve tehditleri beraberinde getirmektedir ancak fırsatların geçerliliği 

kısa sürede tükenmekte yeni bir fırsat yaratılmadığında kısa sürede tehdide dönüşebilmektedir. Bu 

nedenle işletmelerin öncelikli olarak dijital dönüşüm kavramını doğru anlamaları gerekmektedir. 

Dijital dönüşüm sadece satış, tek taraflı bir iletişim kanalı ya da bir defalık bir süreç değil aksine 

değişen dinamikleriyle sürekli devam eden bir süreçtir. Bu nedenle işletmelerin dijital dönüşümü 

doğru algılamaları ve her bir fonksiyonlarında dijitalin yaratacağı fırsat ve riskleri çok iyi 

belirlemeleri ve bunları nasıl yöneteceklerini planlamaları gerekmektedir. Dijital dönüşüm 

beraberinde örgütsel değişimi de getirmektedir. Bu nedenle işletmelerin makro ya da mikro, 

öngörücü ya da tepkisel, zamana yayılmış ya da ani, iyileştirme şeklinde ya da köklü değişimin her 

türünü ve değişime karşı iç direnci etkin yönetmesi kritik önemdedir. Ayrıca özellikle müşteri 

ilişkilerini yönetirken Büyük Verinin gücünden yararlanmak gerekmektedir.  
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Artık işletmelerin Dijital Darwinizmle mücadele etmeme gibi bir seçenekleri bulunmaktadır. 

Dijital Darwinizm bir seçenek değil bir zorunluluktur. Bu doğrultuda işletmelerin sadece teknolojik 

yatırım yapmak ya da iş süreçlerini dönüştürmekle Dijital Darwinizm çağında ayakta 

kalamayacaklarını fark etmeleri ve örgütün tüm unsurlarını dinamik tutarak, liderlik çatısı altında 

büyük veriye, entelektüel sermayeya, işbirliği ve etkileşime gereken özeni göstererek bunları örgüt 

kültürünün bir parçası haline getirmeleri gerekmektedir. 
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TÜKETİCİ SATINALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN 

PSİKOLOJİK FAKTÖRLERİ ANLAMAK 
Derya ÇEVİK TAŞDEMİR 

 

ÖZET 
Arzın talepten fazla olduğu, oturduğumuz yerden dünyanın bir diğer ucundaki markaları ayağımıza 

getirebildiğimiz şu günlerde, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri kaliteli ürün hizmet üretmenin yanı 

sıra, sürdürülebilir pazarlama stratejileri oluşturmalarına bağlıdır. Etkili pazarlama stratejileri oluşturmak 

ise ancak ve ancak hedef kitleyi çözümlemek, satın alma davranışlarını tanımakla yakından ilgilidir. 

Tüketicilerin satın alma davranışları, ürünün/hizmetin özelliklerinin yanı sıra hedef kitlenin demografik, 

psikolojik, sosyolojik vb.  özellikleri tarafından da etkilenmektedir. İşte bu davranışı ve kararlar sürecini 

etkileyen faktörleri sıralamak gerekirse; bunları, kültürel faktörler, sosyal faktörler, kişisel faktörler, 

psikolojik faktörler olarak sıralayabiliriz.  

 

Psikolojik faktörler de kendi içerisinde  güdü, sezgi, öğrenme, algı, tavır, kişilik, inanç ve tutumlar 

şeklinde gruplandırılabilir. Bu çalışmada, satınalma davranışları etkileyen psikolojik faktörler üzerinde 

durulacaktır. Tüketicilerin birçok marka arasından bir tercih yapması için; işletme, hedef kitlesinin 

özelliklerini belirlemeli ve buna uygun olarak etkili pazarlama stratejileri geliştirmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Satınalma davranışları, satınalama davranışlarını etkileyen psikolojik faktörler, güdü, 

kişilik, algı, inanç ve tutumlar. 

 

 

 

ABSTRACT 
Nowadays, where we can get our feet on the other side of the globe, where we can live from where we 

live, the ability of businesses to sustain their assets depends on creating quality product service as well as 

sustainable marketing strategies. Creating effective marketing strategies is only relevant if you are solving 

the target audience and recognizing purchasing behavior. Consumers' purchasing behaviors, demographic, 

psychological, sociological, etc. Are also influenced by their characteristics. If we need to list the factors 

that affect this process and decisions, We can list them as cultural factors, social factors, personal factors, 

psychological factors. 

 

Psychological factors can also be grouped into motivation, intuition, learning, perception, attitude, 

personality, beliefs and attitudes. This study will focus on the psychological factors that affect purchase 

behavior. In order for consumers to make a choice among many brands, The entity must determine the 

characteristics of the target mass and develop effective marketing strategies accordingly. 

 

Key Words: Purchasing behaviors, psychological factors affecting purchasing behavior, motivation, 

personality, perception, beliefs and attitudes. 

 

 

1. GİRİŞ 

Sanayi devrimi ile buharlı motorun keşfedilmesi ve yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte, 

devasal fabrikalar kurulmuş, üretim artmaya başlamıştır. Bu tarihe kadar üretim kısıtlı olduğu için 

işletmeler üretebildikleri ürünü kolaylıkla satabiliyorlardı. Para kazanmak için üretebilmek yeter 

ve gerek şart iken, sanayi devriminin ardından üretimin fazlalaşması ile işletmeler için yeni bir 

dönem başladı. Ürünler piyasadaki talepten fazlaydı ve rekabet gitgide artıyordu. “Ne üretirsem 

onu satarım” düşüncesi, yerini satış anlayışı döneminde “Ne üretirsem onu satarım, yeter ki 

satmasını bileyim” düşünce tarzına bırakmıştı. (Mucuk, 1997: 9).  
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Pazarda işletmeler varlıklarını sürdürebilmek adına, satış için bir takım stratejiler 

uygulamaya başladılar ve pazarlama kavramı doğdu. II. Dünya savaşının ardından da pazarlama 

kavramı önemini arttırarak gelişti. Üretim artışının, talep artış oranından yüksek oluşu, 

teknolojinin gelişmesi, eğitim ve bilginin artması, kişi başına düşen milli gelirin artması, ulusal ve 

uluslar arası pazarların gelişmesi, sosyal, kültürel ve politik şartların gelişmesi pazarlamanın 

gelişmesine neden olan faktörler arasında sıralanabilir (Özilhan, 2010).  

2. ÜRETİCİLERİN SATINALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

Tüketicilerin satın alma davranışları, ürünün/ hizmetin özelliklerinin yanı sıra hedef kitlenin 

demografik, psikolojik, sosyolojik vb.  özellikleri tarafından da etkilenmektedir. İşte bu davranışı 

ve karar sürecini etkileyen faktörleri sıralamak gerekirse bunları; kültürel, faktörler, sosyal 

faktörler, kişisel faktörler, psikolojik faktörler olarak sıralayabiliriz.  

 

Psikolojik faktörler de kendi içerisinde  güdü, sezgi, öğrenme, algı, tavır, kişilik, inanç ve 

tutumlar şeklinde gruplandırılabilir.  

3. TÜKETİCİLERİN SATINALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN 

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER 

Tüketicilerin satın alma davranışları ürünün/ hizmetin özelliklerinin yanında hedef kitlenin 

psikolojik özellikleri de tüketicilerin satınalma davranışlarını etkiler. Bu psikolojik faktörleri ele 

aldığımızda kendi içerisinde  güdü, sezgi, öğrenme, algı, tavır, kişilik, inanç ve tutumlar şeklinde 

gruplandırıldığını görürüz. Tüketicilerin değerleri, inançları tüketicinin satın alma modelleri 

üzerinde oldukça etkilidir. Müşteri çeşitli ürünlere karşı özel inanç ve tutumlara sahiptir. Bu tutum 

ve inançlar markanın imajını oluşturken ve tüketicinin satın alma davranışını belirler. Özel 

kampanyaların amacı bu müşteri tutum ve inançlarını değiştirmeye yöneliktir.(Kalınkara, 2016) 

3.1. Motivasyon 

Bir işletmenin tüketici tercihlerini anlayıp başarıya ulaşabilmesi öncelikle tüketici istek ve 

ihtiyaçlarını anlaması, bu istek ve ihtiyaçları en iyi karşılayabilecek ürün ve hizmetleri üretmesi, 

bahsi geçen ürün ve hizmetlerin; rakiplerin sunduklarından farklı olabilmesini sağlaması ve 

tüketiciyi mutlu edecek bir değer sunması ve nihai olarak da tüketiciyi, satınalmaya yöneltmek için 

güdülemesi esastır (Arslan, 2003).  

     3.2.Algılama 

Bireyin çevresini anlamlandırmak için bilgiyi seçme, düzenleme ve yorumlama sürecidir. 

Algı, çevrenin, insanların, nesnelerin, kokuların, seslerin, hareketlerin, tatların ve renklerin 

gözlemlenmesiyle ilgilidir. Temelde üçe ayrılır; 

Algılama süreçlerinde bireyler kendi algıları ölçüsünde çevresinden etkilenir. Örnek verecek 

olursak, bir çocuğun dikkatini parkın çekmesi, hamile bir annenin, bebek eşyalarının dikkatini 

çekmesi gibi… Bu durum seçici dikkat olarak isimlendirilmektedir. 

Bireylerin kendilerine ulaşan bilgileri değiştirerek ya da çarpıtarak algılamaları da seçici 

çarptırma olarak isimlendirilir. Örneğin, çalışma koşulları kötü olan işletmelerin ürünlerinin 

kalitesiz olarak algılanması gibi. 

Seçici hatırlama ise, sahip olunan inanç ve tutumları destekleyen bilgi ve mesajları 

hatırlamalarıdır. 

Algı bireyden, bireye farklılık gösterebilir. Örneğin, çocuğa alınan şık bir elbiseyi anne 

ihtiyaç olarak algılayabilirken, baba lüks olarak algılayabilir. 
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           3.3. Öğrenme 

Öğrenme biçimi, içeriği ve nitelikleriyle insan davranışını etkileyen etkenlerin en başında 

gelir. İnsanoğlunun, psikolojik bir varlık oluşu ve özellikleri büyük ölçüde öğrenme süreci boyunca 

elde edilen deneylerle belirlenmiştir. İnsan ihtiyaçlarını gidermede, sorunlarını çözümlemede kendi 

varlığına ve çevresine ilişkin algılar ve kavramlar oluşturmada, öğrendiklerinden ve geçirdiği 

deneylerden yararlanır. Genel olarak ihtiyaçlarını isteklerini; özel olarak da fiziksel, iç güdüsel 

ihtiyaçlarını, insan yine öğrenme yoluyla belirler. (Cemalcılar , 1986) 

Sonucu olumlu olan davranışlar pekiştirilirken, sonucu olumsuz olan davranışlar terk edilir.    

       3.4.İnanç ve Tutumlar 

İnanç, bireyin herhangi bir şeye yönelik olarak sahip olduğu tanımlayıcı düşüncedir. İnançlar 

ve tutumlar da insanların satın alma davranışlarını büyük oranda etkiler. Bu inançlar, ürün ve marka 

imajlarını yaratır ve insanlarda ürünlerin ve markaların imajlarına göre hareket ederler (Kotler, 

millennium baskı, s . 174 ). 

Tutum ise bireyin bir nesne veya fikre karşı göreceli olarak tutarlı değerlendirmeleri, 

düşünceleri ve eğilimleridir. Tutumlar ve inançlar tüketici davranışı üzerinde önemli bir etkiye 

sahiptir. Tüketicilere bir ürünü, reklamı, markayı sevip sevmedikleri sorulduğunda gerçekte 

kendilerinden tutumlarını ifade etmeleri istenmektedir. ( Kavas ve Diğerleri , 1995 , s . 112 ) 

“Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz” Atasözünde de yola çıkarak aslında inanç ve 

tutumun tüketici satınalma faktöründeki öneminin büyüklüğünü saptayabiliyoruz. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Psikolojik faktörler bireylerin satınalma davranışları üzerinde giderek daha fazla belirleyici 

olmaya başlamışlardır. Bugün işletmelerin yoğun rekabet ortamında rakiplerinden farklılaşması ve 

tüketicilerin zihinlerinde yer alması ancak ve ancak tüketicileri doğru tanımaları ile mümkün 

olmaktadır. Müşterinin ihtiyaçlarını belirlemeksizin, inanç ve tutumlarını saptamaksızın, 

işletmelerin rakiplerinden farklılaşması mümkün değildir. Bu bağlamda, işletmecilerin, 

yöneticilerin, ve akademisyenlerin tüketici satınalma davaranışlarını etkileyen psikolojik faktörleri 

tanıyıp, bu alanda çalışmalar yapmaları gerekmektedir. 
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Giriş 

Ahilik teşkilatının kuruluşu Anadolu Selçuklu döneminin en önemli kültür ve medeniyet 

olaylarından birisidir. Mutasavvıflarca gerçek mana derinliği kazandırılan fütüvvetçilik geleneğiyle 

Türk kültürel değerlerinin etkileşimine dayanan bu teşkilat, Türk kültür ve medeniyetinin, Türk Dili 

ve Edebiyatının, Türk gelenek ve törelerinin, özellikle de Türk sanat ve ticaret ahlakının oluşması, 

gelişmesi ve yaygınlık kazanmasında çok önemli fonksiyonlar ifa etmiştir 

              Ahilik, kişi olarak bir insanın maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını gidermeyi, toplumu 

ekonomik ve sosyal açıdan dengede tutmayı amaç edinmişti. Sanat, ticaret, dayanışma ve 

yardımlaşmayı ön planda tutmuştur. Ahilik teşkilatın yol göstericisi ise Türk töresi ve İslam 

dininden almış onların çizgisinden yürümüştür. Ahilik teşkilatı, sanat ve ticarette kaliteyi sosyal 

hayatta güzel ahlakı, üretken ve çalışkan insanı desteklemiştir. Ahilik teşkilatı, Türkiye Selçuklu 

devletinde Türk esnafın oluşması, Zanaat kazanması, onların iş bölümlere ayırması, kalifiye eleman 

yetiştirmesi bakımından güçlendirmiştir.  

Ahilik teşkilatı belirli bir iş, ahlak ve hiyerarşi disiplini içinde topluma hizmeti ve çalışmayı 

ibadet olarak gören kişilerden oluşan ve bu vasıfları haiz kişileri yetiştiren bir teşkilattı. Ahilik 

örgütlenmesi içinde belirli ilkelerle hareket eden kişilerden zamanla bir “ahi” insan tipi oluşmuştur. 

Bu insan tipi, bir sanat veya mesleğe sahip olma, dindarlık, cömertlik, konukseverlik ve 

yardımseverlik ve özellikle de doğruluk ve dürüstlük nitelikleriyle temayüz etmiştir.   

         Ahilik, XIII. yüzyılda Anadolu'da kurulan ve başlangıçta çok işlevli bir kurumsal 

yapılanmadır. Bu cümleden olmak üzere, Ahiler, Anadolu'nun Türkleşmesi döneminde önemli bir 

rol oynamış; özellikle Anadolu'ya gelen Moğol istilası sırasında savaşlara bizzat katılmışlardır. 

Dolayısıyla ahiliğin sosyal, ekonomik işlevi yanı sıra Selçuklu ve beylikler döneminde askeri ve 

siyasi boyutu da söz konusu olmuştur. Ahilik teşkilatı Türkiye Selçuklu devletinin gelişmesi ve 

varlığı devam ettirmesi bakımından her türlü fonksiyonda görevi üstlenmiş sivil toplum kuruluşu 

gibi çalışmıştır. 

Ahi Kelimesinin Anlamı  

              Ahi kelimesi görünüşte Arapça kardeş anlamına gelen “Ah” kelimesinin kullanılışından 

ibarettir. Diğer görüş; Arapça da anlamına bakıldığında  “Ah” kelimesinin sonuna kullanılan birinci 

tekil şahıs sahiplik bildiren iyelik “ye” ekin birleşmesiyle Arapçada “kardeşim” anlamında 

kullanılmıştır.  Ahilik üzerine yapılan bazı araştırmalarda, “Ahi” kelimesinin eski Türkçe 

metinlerde geçen ve Türkçe bir kelime olarak karşımıza çıkan, cömert, eli açık, âlicenap gibi 

anlamlara gelen “Akı” kelimesinden gelmiş olabileceği ve bu kelimenin terim olarak Türkçedeki eli 

açık, konuksever ve yiğit anlamına gelen “Akı” kelimesi ile eş anlamlı olduğu belirtilmektedir. Bir 

diğer görüşte ise; Fütüvvetnamelerde Ahi lakabıyla anılan şahıslarının isimlerinin telaffuz edilmesi, 

Fütüvvet üyelerinin birbirlerini kardeş olarak nitelemeleri Ahi sözcüğünün Arapça “Ahi” 

kelimesinden gelmiştir (Anadol, 2001:25). 

Ahilik Teşkilatının oluşması  

            Ahiliğin Anadolu'da kurulmasında, kuşkusuz Arap kültüründeki "fütüvvetnameler''in katkısı 

olmuştur. Kelime olarak gençlik, yiğitiik ve cömertlik anlamına gelen "Fütüvvet", Ahi örgütlerinin 

kuruluşunda fikri ortamı sağlayarak Ahiliğin ahlaki yapısının şekillenmesinde etkili olmuştur. XIII. 

yüzyılda Abbasi Halifesi Nasır Li-Dinillah (1180-1225) ülkesinin bozulan iç düzenini ve siyasal 

durumunu sağlamlaştırmak, özellikle Batıni faaliyetleri etkisizleştirmek amacıyla Arap 

kültüründeki fütüvvet teşekküllerini merkezi otoriteye bağlayarak işlevselliğini artırmaya çalışmış; 

ayrıca çeşitli İslam ülkelerine elçiler gönderip bu tip yapılanmayı tanıtmak ve fütüvvet ruhuyla 

İslam birliğini sağlamak istemiştir (Anadol, 2001:28).  Bu bağlamda, Halife Nasır Li-Dinillah önce 

Gıyaseddin Keyhüsrev, daha sonraki yıllarda I. İzzettin Keykavus ve I. Alaaddin Keykubat gibi 
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Selçuklu Sultanlarıyla irtibat kurmuştur. Sultanlar düzeyinde kurulan ilişki çerçevesinde, İslam 

dininin temel prensiplerini çağrıştıran fütüvvet ilkeleri, Anadolu'da esnaf kesimi arasında kısa 

sürede benimsenmiştir.  

             Türklerin fütüvvet kültürünü kolaylıkla benimsemesinde, söz konusu kültürün İslam dininin 

temel prensiplerini çağrıştırması yanı sıra, kuşkusuz kendi kültüründeki benzerlikler de etkili 

olmuştur. Zira fütüvvetin "gençlik, yiğitlik ve cömertlik" anlamı, Türk kültüründeki "alplık" 

kavramıyla' aynı anlamdadır. Diğer taraftan, Türklerin fütüvvet ruhunu benimseyip bu kültürden 

"Ahilik" adıyla kurumsal bir yapı oluşturmalarında, Arapça' da kardeş anlamına gelen "Ahi" 

sözcüğünün orta dönem Türkçesi'ndeki "Akı" sözcüğüyle hem yakın anlamdaş, hem de yakın sesteş 

olmasının önemli bir etken olduğu sanılmaktadır. Her ne kadar Ahiliğin manevi çatısını 

fütüvvetnameler oluşturmuş olsa da, bu kuruma Anadolu'da kazandırılan farklı işlevler, Ahiliğin 

Türklere özgü bir yapı oluşturmasını sağlamıştır. Dolayısıyla, Ahiliğin, örgütlenme modeli ve bazı 

işlevleri bakımından Türk kültürüne özgü bir yapılanma olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır 

(Akça,2003:214).  Selçuklu Sultanları, Anadolu'da bir bölgeyi, şehri feth ettiklerinde, oraya ilk iş 

olarak cami, medrese ve zaviye inşa ettirmeyi ihtiyat haline getirmişlerdir.  

               Bu yapılar içinde özellikle zaviyeler, Orta Asya'dan Anadolu'ya göçlerin süreceği hesaba 

katılarak göçebelerin konaklama yeri olarak da kullanılmış; ayrıca, göçlerle Anadolu'ya gelen sanat 

erbaplarına özel bir ihtimam gösterilerek söz konusu kişilerin yerleşik hayata geçene kadar 

buralarda kalmaları sağlanmıştır. Bu nedenle, Ahiliğin temeli zaviyelerde atılmıştır. Diğer taraftan, 

Ahilik, Türklerin Anadolu'ya gelişleri sırasında göçebe hayattan yerleşik düzene geçmesinde, 

özellikle "şehirleşmede" etkili olmuş; hızlı bir "esnaflaşma" süreci başlatmıştır. Dolayısıyla, 

Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması döneminde ileri görüşlü yöneticilerin Ahilik adıyla 

meslek teşekküllerinin kurulmasına yardımcı olmaları, kuşkusuz sosyo-ekonomik açıdan önemli 

sonuçlar doğurmuştur (Bayram, 2017:58). En azından, Türkler, Anadolu'ya yerleşirken, sanatkâr 

yetiştirmeye önem vermemiş, ihtiyaçlarını kendileri üretmemiş, kısaca Ahi teşkilatlarını kurmamış 

olsalardı, kayda değer bir ekonomik avantajı o yıllarda Anadolu'da yaşayan Rum ve Ermeni ustalara 

kaptırmış olacaklardı.  

            Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türk sanatkarların Rum ve Ermeni sanatkarlar karşısında 

rekabet edip tutunabilmeleri, vizyon sahibi idarecilerin Ahilik adlı kurumsal bir yapı 

oluşturmalarıyla sağlanmıştır. Ahiliğin Anadolu'da kurulup yayılmasında, 1205 senesinde İran'dan 

gelerek Kayseri'ye yerleşen Ahi Evren (Nasırü'd-Din Mahmud el-Hoyi) isimli bir Türk 

mutasavvıfının önemli bir yeri vardır. Ahi Evren, şeyhi Evhadüddin-i Kirmani ile XIII, yüzyılın 

başlarında Anadolu şehirlerinde Ahi teşkilatını kurmuş; Kirmani'nin ölümünden sonra 1238 

senesinde Anadolu Ahilerinin önderi olmuştur (Atik, 2011:62). İlk Ahilik teşkilatı, Kayseri'de 

kurulmuştur. Ahi Evren, bu şehirde bir debbağhane (deri atölyesi) açmıştır. Günümüzdeki sanayi 

sitelerini çağrıştıracak şekilde diğer meslek erbabının da şehrin çeşitli kesimlerine yerleşmesiyle 

"sanayi çarşıları" oluşturulmuştur. Kayseri'de o yıllarda icra edilen meslek sayısı otuz ikiye kadar 

çıkmıştır. 

Selçuklularda Ahi Teşkilatı ve Ekonomik yapı 

Ahi teşkilatı; zengin toplum ile fakir toplumu, üretici ile tüketici toplumu, emek ile sermaye 

ve millet ile devleti genel olarak toplumun her birey ve kurumları arasında iyi münasebetler 

kurmak,  herkesin huzur ve refah içinde yaşamasını amaç edinmiştir.  Ayrıca Ahi Evren’in esnaf 

üyelerine “hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecek gibi ahiret için insanları yetiştirmeyi 

amaç edinmiş” ve bu doğrultuda yola çıkmıştır (Çağatay, 1990:58). Ahi Evren,  Ahilik teşkilatında 

ilk önceleri birkaç esnaf örgütlenmesi olarak Anadolu’da kurulmuştur. Türkiye Selçuklu devletinin 

desteğiyle Kayseri’de kurulan sanayi sitesinin lideri olmuştur. I. Alâeddin Keykubad zamanında bu 

sanayi sistemi Anadolu’nun her tarafına yayılmış ve devletinin yapısı içerisinde yer almıştır. Daha 
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sonra otuz iki farklı esnaf kuruluşunun başı Ahilerin piri olmuştur. Türkiye Selçuklu devletinin 

iktisadi ve mesleki açıdan çok büyük kazanımlar elde etmiştir (Ceylan, 2016: 60). 

            Ahi Evren Kayseri’de kurduğu Ahilik teşkilatının yanı sıra diğer taraftan da debbağlar 

çarşısının içerisinde cami ve hankahda kurduğu Ahi üyelerinin ilim, irfan, dini ve ahlaki eğitim 

görmüşlerdir.  Bir yandan esnaflıklarını icra ederken diğer yandan da ahiret için çalışan dini bir 

örgüttür (Ceylan, 2013:20). Bu bağlamda Ahiliğin temel felsefesi, insanın eline, beline ve diline 

sahip olmasıdır. İnsanların birbirini sevmesi, sayması, iyilik etmesi, yardım etmesi, yoksul insanları 

kollaması, mesleğinde ahlaki kuralları prensip olarak almasıdır. Hilesiz iş, kaliteli üretim, belli 

ölçüde kar, adil bir kalite kontrol sistemi Ahilik teşkilatının temel görüşü, ahlaki anlayışı, adil 

olması ve çalışma biçimi olmuştur.  

          Ahiliğin en önemli ekonomik işlevi, üretilen malın piyasa fiyatının tespiti anlamına gelen 

"narh" koyma görevidir. Esnafın ürettiği mal için fiyat yükseltme talebi olursa, o mesleğin 

yöneticilerince oluşturulan fiyat tespit komitesi huzurunda, o mala bir üretim süreci oluşturulur; 

ürünün hammadde halinden mamul madde oluşuna kadar geçirdiği safhalardaki katma değerleri, 

işçilik giderleri hesaplanarak talep ona göre değerlendirilir (Çakmak, 2002:267).  Fiyat tespiti 

işleviyle Ahilik, bir taraftan yüksek ve spekülatif kazanç yollarını engellemiş; bir taraftan da 

tüketicinin ucuza mal edinmesini sağlamıştır. Başka bir ifadeyle, Ahilik, sanatkarın ürettiği malı ne 

ucuz ne de pahalıya satmasına imkan vermiş; aynı kalite, aynı evsaftaki mala tek fiyat uygulamasını 

öngörmüştür. Ahi ahlakı, belirlenen fiyatta mal satılmasını esnafın "doğruluğuyla" eş değer 

tutmuştur (Güllülü, 1977:80).  Dolayısıyla, Ahilik, narh uygulaması ve tüketicinin korunması 

çabalarıyla haksız kazanç ve aşın zenginleşmeyi engellemek istediği gibi, bir bakıma da geniş 

üretici/tüketici kitlesini kapsaması hasebiyle "sosyal refahı" gerçekleştirme amacını da gütmüştür. 

            Ahi birliklerinin iktisadi yapılanmasında orta sandıklarının özel bir yeri vardı. Bu 

sandıkların temel fonksiyonu sosyal dayanışmayı sağlamak ve çalışanlara sosyal güvenlik 

mekanizması hizmeti görmekti. Ayrıca sandıktan ihtiyaç duyan esnafa ve diğer esnaf sandıklarına 

kredi verildiği de olurdu. İktisadî yapılanmanın idarî kısmında ise; esnaf şeyhi, idare kurulu ve 

büyük meclisin görev ve fonksiyonları etkili mekanizmalar olarak göze çarpmaktadır. Ahilikte bu 

idari mekanizmalarda yer alabilmenin tek kriteri yeterlilikti (Karasoy, 2003:10). İktisadi 

yapılanmada merasimlerin de özel bir yeri vardı. Ahilikte merasimler bir prosedürler yığını 

olmayıp, Ahilik felsefesinin mesajlarının göze, kulağa ve kalbe iletilme vasıtalarıydı. Merasimlerle 

sanatın bütün kademelerindeki kişiler birbirlerine yaklaştırılırdı. Ahiliğe şerbet içme, şalvar giyme 

ve şedd bağlamak suretiyle girilirdi. Bunların dinî ve menkıbevî derin manaları vardı. Bunlardan 

şerbet (tuzlu-su) adına içilen kimseye bağlılığı ifade ederdi. Şalvar, iffeti, cinsî güdülere hakimiyeti 

sembolize ederdi. Şedd ise; fütüvvete kabul edilmişliği, yani elinin, belinin ve dilinin bağlılığını 

ifade ederdi (Demir, 2002:269).  

         Ahi birliklerinde XV. yüzyıldan itibaren çözülme emareleri görülmeye başlanmış, XVI. yüzyıl 

sonları ve özellikle de XVII. yüzyıl birliklerin çözülme dönemleri olmuştur. Birliklerin 

çözülmesinde; Avrupa’da siyasal oluşum paralelinde gelişen teknik ilerlemenin doğurduğu yeni 

ticaret anlayışı ve bu anlayışın pratik sahadaki uygulama başarısı, Osmanlı devleti’nin uluslar arası 

ticaretteki konumunu koruyamaması, Osmanlı devleti’nin askeri ve siyasi başarısızlıklarının 

getirdiği olumsuzluklar, Osmanlı devleti’nin beylikten İmparatorluğa geçişinde yaşanan yapısal 

değişim sıkıntıları, esnaf arasına katılan sosyal gruplar ve bütün bu değişikliklerle esnaf 

birliklerinde ahlaki ilkelerin uygulanamaz hale gelişi, yani; birliklerde özden çok şekilciliğin hakim 

olması etkili olmuştur (Mahiroğullar, 2011:146). Ahi birlikleri Türk Milletinin sosyal, iktisadî, 

ahlakî, dinî, kültürel, siyasî ve askeri hayatında önemli fonksiyonlar ifa etmiştir. 

Sonuç 
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             XII. yüzyıl ve XIII. yüzyılın içerinde Abbasi Halifesi Nasır Lİ-Dinillah tarafından Fütüvvet 

teşkilatının bir yansıması olarak Türkiye Selçuklu devletinde, Ahilik teşkilatı Anadolu’nun Kayseri 

şehrinde kurulmuştu. Ahilik teşkilatının kurulmasında ise Ahi Evren ve Evhadüddin-i Kirmani 

birlikte bu teşkilatın öncüleri olmuştur. Ahilik teşkilatının etkileri Türkiye Selçuklu devleti için 

ekonomik, sosyal, dini, kültürel, gelenek, görenek, şehir hayatı, iskân politikası, devlet teşkilatı ve 

savaş zamanlarında ise askerlik bakımından faaliyetleri olmuştur. Ayrıca Anadolu bölgesinin 

Türkleşmesi ve İslamlaşması bakımından önem arz etmektedir. Anadolu halkının meslek hayatı 

açısından kalifiye eleman yetiştirme ve üretken bir toplum oluşturulmasında büyük katkıları 

olmuştur.  

           Ahilik teşkilatının işleyişi bakımından ise otuz iki tane meslek grupları vardı bunların 

oluşması yükselmesi sınavlarla kademe kademe olmaktaydı. Kimse mesleki bakımından hak 

edemediği hiyerarşi sisteminde yükselme imkânı olmazdı. Meslek teşkilatının üyeleri arasında 

sevgi, saygı ve güveni oluşturulurdu. Çünkü yapılan işin üretimi, kalitesi ve tüketici ile olan bağ 

önemliydi. Sadece Müslüman esnaf ve zanaatkârların kabul edildiği Ahilik, yardımlaşma ve 

dayanışma esasına dayanıyordu. 
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TURKEY AND SDG’s GLOBAL VIEW AND FUTURE ACTIONS 

 

 

Lioua FLAZI 

 

Abstract 

In adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development, world leaders resolved to free humanity from 

poverty, secure a healthy planet for future generations, and build peaceful, inclusive societies as a 

foundation for ensuring lives of dignity for all. This collective journey has at its heart a promise to leave no 

one behind.  

The 2030 Agenda is deliberately ambitious and transformational, with a set of 17 integrated and indivisible 

Sustainable Development Goals and 169 targets to guide us. Crucially, it is a universal agenda, applying to 

all countries; even the richest have yet to fully ensure women’s rights, conquer inequality or safeguard the 

environment. Implementation has begun, but the clock is ticking. Reports show that the rate of progress in 

many areas is far slower than needed to meet the targets by 2030.  

So what have been done already in Turkey about SDGs? A quick overview about the REPORT ON 

TURKEY’S INITIAL STEPS TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF THE 2030 AGENDA FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT issued by the Ministry of Development.  

Some problems merges from the nature of these goals and the sector they deal with, others merges from the 

way we approach these goals, this lecture targets these one and propose a solution. 

Keywords: Sustainable Development Goals, Millennium Development Gaol, United Nation, 

Jel Codes: F10, F15, F53 

Millennium Development Goals (MDG) 

It is estimated that in just 2 hours the sun gives us the energy needed to run all the world for 

one whole year, when the sustainable development is defined as “Economic development that is 

conducted without depletion of natural resources.”
95

 Our sun and the plenty of energy given gives 

us real hope. 

The United Nations Millennium Development Goals are eight goals that all 191 UN member 

states have agreed to try to achieve by the year 2015. The United Nations Millennium Declaration, 

signed in September 2000 commits world leaders to combat poverty, hunger, disease, illiteracy, 

environmental degradation, and discrimination against women. The MDGs are derived from this 

Declaration, and all have specific targets and indicators. 

The Eight Millennium Development Goals are: 

1. To eradicate extreme poverty and hunger; 

2. To achieve universal primary education; 

3. To promote gender equality and empower women; 

4. To reduce child mortality; 

                                                 
95

 Oxford dictionaries 
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5. To improve maternal health; 

6. To combat hıv/aıds, malaria, and other diseases; 

7. To ensure environmental sustainability; and 

8. To develop a global partnership for development. 

The MDGs are inter-dependent; all the MDG influence health, and health influences all the 

MDGs. For example, better health enables children to learn and adults to earn. Gender equality is 

essential to the achievement of better health. Reducing poverty, hunger and environmental 

degradation positively influences, but also depends on, better health.96 

MDG Report 2015 

The MDG Report 2015 found that the 15-year effort to achieve the eight aspirational goals set 

out in the Millennium Declaration in 2000 was largely successful across the globe, while 

acknowledging shortfalls that remain. The data and analysis presented in the report show that with 

targeted interventions, sound strategies, adequate resources and political will, even the poorest can 

make progress. 

 The final MDG report confirms that goal-setting can lift millions of people out of poverty, 

empower women and girls, improve health and well-being, and provide vast new opportunities for 

better lives.97 

Highlights 

 The number of people now living in extreme poverty has declined by more 

than half, falling from 1.9 billion in 1990 to 836 million in 2015. 

 The number of people in the working middle class—living on more than $4 a 

day—nearly tripled between 1991 and 2015. 

 The proportion of undernourished people in the developing regions dropped by 

almost half since 1990. 

 The number of out-of-school children of primary school age worldwide fell by 

almost half, to an estimated 57 million in 2015, down from 100 million in 2000.  

 Gender parity in primary school has been achieved in the majority of 

countries. 

 The mortality rate of children under-five was cut by more than half since 

1990. 

 Since 1990, maternal mortality fell by 45 percent worldwide.  

 Over 6.2 million malaria deaths have been averted between 2000 and 2015.  

 New HIV infections fell by approximately 40 percent between 2000 and 2013. 

 By June 2014, 13.6 million people living with HIV were receiving 

antiretroviral therapy (ART) globally, an immense increase from just 800,000 in 

2003. 

 Between 2000 and 2013, tuberculosis prevention, diagnosis and treatment 

interventions saved an estimated 37 million lives. 

 Worldwide 2.1 billion people have gained access to improved sanitation.  

                                                 
96

 https://www.who.int/topics/millennium_development_goals/about/en/ 
97

 http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2015.html 
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 Globally, 147 countries have met the MDG drinking water target, 95 countries 

have met the MDG sanitation target and 77 countries have met both.  

 Official development assistance from developed countries increased 66 

percent in real terms from 2000 and 2014, reaching $135.2 billion.  

MDG Report 2015 Turkey 

Turkey also did a great achievements, according to REPORT ON TURKEY’S INITIAL 

STEPS TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT issued by the Minister of Development: 

Goal 1: Eradicate Extreme Poverty and Hunger 

The proportion of the population living under $1.25 a day, which was 1.1% in 1994 and 0.2% 

in 2002, was reduced to nil in 2006. The food poverty ratio, which was 1.35% in 2002, declined to 

0.48% in 2009. 

Goal 2: Achieve Universal Primary Education 

Increasing access to quality education on the basis of equality of opportunity has been the 

main focus of Turkey. In this context, net enrollment rate in primary education for 2015-2016 has 

reached to 96.44%. 

In the last few years, important developments have been achieved in primary education, and 

the net enrolment ratio has nearly reached 100%. 

Goal 3: Promote Gender Equality and Empower Women 

The share of women in wage employment in non-agricultural sectors shows an increase from 

17.7% in 2000 to 26.6%1 in 2015; though the increase was not very rapid during this period. On the 

other hand, after the global financial crisis that hit Turkish economy in 2008, the participation of 

women 

in the labor force has started to increase more rapidly. This is not only due to the increase in 

educational attainment of female citizens and declining fertility levels over time but also to the 

employment subsidies towards females. In fact, since 2008, employers are exempted from social 

security contributions for a limited period of time provided that they hire additional female workers. 

Still, labor force participation of women is relatively low in Turkey due to the low labor force 

participation of less educated women in urban areas. 

Goal 4: Reduce child mortality 

Based on the data issued by the Ministry of Health, child mortality rate for children under the 

age of five per 1,000 live births, which was 52.1, and infant mortality rate, which was 42.7 in 1998, 

declined to 9.7 and 7.6 respectively in 2014. 

Goal 5: Improve maternal health 

The success achieved regarding the rate of infant mortality was also achieved in that of 

maternal mortality, and similarly, in the last 10 years, Turkey has reached the same level of 

progress made by the OECD countries in the last 20 years in terms of maternal mortality. The 

maternal mortality rate per 100.000 live births, which was 132 in 1993 and 64 in 2002, declined to 

15.2 in 2014. 

Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases 
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Based on the data issued by the Ministry of Health, the total number of HIV infected cases 

diagnosed with AIDS in Turkey reported in the period between 1985 and 2013 is 1,103. The 

number of HIV infected cases diagnosed was 158 in 2000 and 93 in 2013. 

Goal 7: Environmental Sustainability 

It is observed that the land area covered by forests in Turkey is increasing. While total 

forestland in 1973 was 26.1%, it went up to 26.6% in 1999 and to 27.7% in 2012. Turkey’s 

Greenhouse Gas (GHG) emissions also illustrate an increase. Main reasons for this upward 

tendency are economic growth, population growth, increase in energy demand and industrialization. 

While the ratio of municipal population who benefit from drinking and using water supplies was 

95% in 2001, this ratio increased up to 97% in 2014 due to the extension of investments in that area. 

When the rate of using sanitation systems is considered, 75% of municipal population benefited 

from these services in 2001, while this rate increased up to 91% in 2014. 

Goal 8: Develop a Global Partnership for Development 

Turkey has expanded the scope of its development assistance to developing countries in 

2000s. Turkey’s development aid increased from 85 million USD in 2002 to 3.6 billion USD in 

2014. Turkey is also one of the biggest donors in humanitarian aid and the figure for 2014 in 

humanitarian aid is 1.8 billion USD. In 2014, Turkey’s development aid increased in real terms with 

respect to the previous year by 8.2 per cent. 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

On 1 January 2016, the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development — adopted by world leaders in September 2015 at an historic UN 

Summit — officially came into force.  Over the next fifteen years, with these new Goals that 

universally apply to all, countries will mobilize efforts to end all forms of poverty, fight inequalities 

and tackle climate change, while ensuring that no one is left behind. 

The SDGs build on the success of the Millennium Development Goals (MDGs) and aim to go 

further to end all forms of poverty. The new Goals are unique in that they call for action by all 

countries, poor, rich and middle-income to promote prosperity while protecting the planet. They 

recognize that ending poverty must go hand-in-hand with strategies that build economic growth and 

addresses a range of social needs including education, health, social protection, and job 

opportunities, while tackling climate change and environmental protection. 

Sustainable Development Goals Report 2018 

The Sustainable Development Goals Report 2018 reviews progress in the third year of 

implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. This overview presents 

highlights of progress and remaining gaps for all 17 Sustainable Development Goals (SDGs), based 

on the latest available data, and examines some of the interconnections across Goals and targets. 

Subsequent chapters focus in more depth on the six Goals under review at the high-level political 

forum on sustainable development in July 2018. While people overall are living better lives than 

they were a decade ago, progress to ensure that no one is left behind has not been rapid enough to 

meet the targets of the 2030 Agenda. Indeed, the rate of global progress is not keeping pace with the 

ambitions of the Agenda, necessitating immediate and accelerated action by countries and 

stakeholders at all levels. 

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere 

While extreme poverty has eased considerably since 1990, pockets of the worst forms of 

poverty persist. Ending poverty requires universal social protection systems aimed at safeguarding 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/
http://www.un.org/millenniumgoals/
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all individuals throughout the life cycle. It also requires targeted measures to reduce vulnerability to 

disasters and to address specific underserved geographic areas within each country. 

 The rate of extreme poverty has fallen rapidly: in 2013 it was a third of the 1990 

value. The latest global estimate suggests that 11 per cent of the world population, or 783 

million people, lived below the extreme poverty threshold in 2013. 

 The proportion of the world’s workers living with their families on less than $1.90 

per person a day declined significantly over the past two decades, falling from 26.9 per cent 

in 2000 to 9.2 per cent in 2017. 

 Based on 2016 estimates, only 45 per cent of the world’s population were effectively 

covered by at least one social protection cash benefit. 

 In 2017, economic losses attributed to disasters were estimated at over $300 billion. 

This is among the highest losses in recent years, owing to three major hurricanes affecting 

the United States of America and several countries across the Caribbean. 

 

Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 

agriculture 

After a prolonged decline, world hunger appears to be on the rise again. Conflict, drought and 

disasters linked to climate change are among the key factors causing this reversal in progress. 

 The proportion of undernourished people worldwide increased from 10.6 per cent in 

2015 to 11.0 per cent in 2016. This translates to 815 million people worldwide in 2016, up 

from 777 million in 2015. 

 In 2017, 151 million children under age 5 suffered from stunting (low height for their 

age), 51 million suffered from wasting (low weight for height), and 38 million were 

overweight.  

 Aid to agriculture in developing countries totalled $12.5 billion in 2016, falling to 6 

per cent of all donors’ sector-allocable aid from nearly 20 per cent in the mid-1980s. 

 Progress has been made in reducing market-distorting agricultural subsidies, which 

were more than halved in five years—from $491 million in 2010 to less than $200 million in 

2015. 

 In 2016, 26 countries experienced high or moderately high levels of general food 

prices, which may have negatively affected food security. 

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

 The maternal mortality ratio has declined by 37 per cent since 2000. Nevertheless, in 

2015, 303,000 women around the world died due to complications during pregnancy or 

childbirth. Over the period 2012–2017, almost 80 per cent of live births worldwide occurred 

with the assistance of skilled health personnel, up from 62 per cent in 2000–2005. 

 Globally, from 2000 to 2016, the under-5 mortality rate dropped by 47 per cent, and 

the neonatal mortality rate fell by 39 per cent. Over the same period, the total number of 

under-5 deaths dropped from 9.9 million to 5.6 million. 

 In 2016, 216 million cases of malaria were reported versus 210 million cases in 

2013. There were 140 new cases of tuberculosis per 100,000 people in 2016 compared to 

173 cases per 100,000 in 2000. Hepatitis B prevalence declined among children under 5— 

from 4.7 per cent in the pre-vaccine era to 1.3 per cent in 2015. 

SDG INDEX AND DASHBOARDS REPORT 2018  

The 2018 SDG Index and Dashboards (Country Profiles Edition) report presents a revised and 

updated assessment of countries’ distance to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). 
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It includes detailed SDG Dashboards to help identify implementation priorities for the SDGs. The 

report also provides a ranking of countries by the aggregate SDG Index of overall performance. 

2018’s report includes several improvements and additions in comparison to previous 

versions. It incorporates trend data for the first time. New indicators have been added to cover more 

accurately the SDGs and associated targets with a special focus on “leave no one behind” for OECD 

member states. We present data for all 193 UN member states and estimate absolute SDG 

achievement gaps to complement per capita estimates. Building on the 2017 report, we expand the 

analysis of international SDG spillovers and present an overall SDG spillover index. 

A dashboard contain: 

1. Average performance by SDG chart. 

2. Index score. 

3. Regional average score. 

4. SDG Global Rank (of 156). 

5. Current assessment. 

6. SDG trends. 

7. Performance by Indicator. 

Table 1 Turkey rank for 2018 

Rank  (2018) Country Score 

1 Sweden 85.0 

2 Denmark 84.6 

5 France 81.2 

14 UK 78.7 

35 USA 73 

65 Tunisia 66.2 

79 Turkey 66.0 

80 Bahrain 65.9 

Table 2 Turkey rank for 2017 

Rank  (2017) Country Score 

1 Sweden 85.6 

2 Denmark 84.2 



1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

788 

 

 

 

  

10 France 80.3 

16 UK 78.3 

42 USA 72.4 

78 Tunisia 68.7 

67 Turkey 68.5 

92 Bahrain 64.6 
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Figure 1 Turkey Country Profile. 
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Difficulties 

The results shows clearly the difficulties to measure advances in this topic, the report mention 

clearly that: 

“Due to several changes in indicators and some adjustments in the methodology, the results 

from the 2018 SDG Index and Dashboard are not comparable to the 2017 results. In particular, 

changes in country scores or rankings cannot be interpreted as SDG progress or regress since last 

year.” 

And this is understandable when we remember that we are talking about interdependent goals 

with more than 150 index, this bring us to the problems that are not related to the goals themselves, 

and which can be classified to: 

Interdependency: 

It is nearly impossible to influence a goal without influencing others, it can be a negative or 

positive, an example of a negative interdependency is a recommended approach to serve the goal no 

13 “Responsible consumption and production”, the  UN in Take Action page recommend  

“Air dry. Let your hair and clothes dry naturally instead of running a machine. If you do 

wash your clothes, make sure the load is full.” 

By doing so this may influence negatively the goal No 3 “Good health and well being” by 

rising the risk of developing Sinusitis or worsening the symptom in patients already have sinusitis. 

An example of a positive interdependency is a job creation by a company (SDG No.8) impact 

would include greater literacy (SDG No. 4 on quality education), since more children can finish 

school instead of working to support their families, and a better health (SDG No.3) since family can 

have access to better private healthcare services, and SDG No.1 on poverty and consequently on 

SDG No.2 (Hunger). 

This interdependency implies that goals are not weighted the same, that is why we can 

approach them more intelligently by studying the industrial sector and their relation to the SDG, by 

doing so Costanza Consolandi and Robert G. Eccles concluded the following : 

• For each sector, there are particular SDGs where it has high impact, 

• For each SDG, there are particular sectors that have a high impact on it. 

• Some sectors are more important to the SDGs in aggregate than others. 

Table 3 The Three Most Important SDGs for Each Sector 

SECTOR MOST IMPORTANT 

SDGS 

SCORE 

Consumption 

SDG 4 53.13 

SDG 2 51.56 

SDG 13 48.44 

Financials 

SDG 4 25.00 

SDG 9 22.22 

SDG 10 21.43 

Health Care 

SDG 4 54.17 

SDG 15 40.91 

SDG 3 39.81 

Infrastructure 
SDG 14 32.14 

SDG 11 31.25 

https://sloanreview.mit.edu/article/supporting-sustainable-development-goals-is-easier-than-you-might-think/#article-authors
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-industrialization/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
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SDG 15 27.27 

Nonrenewable 

Resources 

SDG 14 48.21 

SDG 12 43.75 

SDG 11 41.25 

Renewable Resources 

and Alternative Energy 

SDG 11 33.33 

SDG 13 33.33 

SDG 12 32.14 

Resource 

Transformation 

SDG 12 45.71 

SDG 14 42.86 

SDG 13 42.50 

Services 

SDG 4 28.13 

SDG 5 21.43 

SDG 2 20.31 

Technology & 

Communications 

SDG 9 35.19 

SDG 5 30.95 

SDG 16 27.27 

Transportation 

SDG 12 28.57 

SDG 3 23.61 

SDG 14 23.21 

 

  Table 4 The Three Most Important Sectors for Each SDG 

SDGS SECTOR SCORE 

SDG #1 

Health Care 25.00 

Consumption 21.25 

Nonrenewable 

Resources 
20.00 

SDG #2 

Consumption 51.56 

Health Care 39.58 

Nonrenewable 

Resources 
26.56 

SDG #3 

Consumption 41.67 

Health Care 39.81 

Resource 

Transformation 
33.33 

SDG #4 

Health Care 54.17 

Consumption 53.13 

Services 28.13 

SDG #5 

Health Care 33.33 

Technology & 

Communications 
30.95 

Consumption 28.57 

SDG #6 

Health Care 38.46 

Consumption 37.50 

Nonrenewable 

Resources 
31.73 

SDG #7 

Resource 

Transformation 
32.00 

Health Care 31.67 

Nonrenewable 

Resources 
30.00 

SDG #8 Health Care 29.76 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-industrialization/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/
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Resource 

Transformation 
25.71 

Nonrenewable 

Resources 
25.00 

SDG #9 

Health Care 38.89 

Technology & 

Communications 
35.19 

Resource 

Transformation 
33.33 

SDG #10 

Technology & 

Communications 
25.00 

Health Care 21.67 

Financials 21.43 

SDG #11 

Nonrenewable 

Resources 
41.25 

Health Care 38.33 

Renewable Resources 

and Alternative Energy 
33.33 

SDG #12 

Resource 

Transformation 
45.71 

Nonrenewable 

Resources 
43.75 

Consumption 41.96 

SDG #13 

Consumption 48.44 

Resource 

Transformation 
42.50 

Renewable Resources 

and Alternative Energy 
33.33 

SDG #14 

Nonrenewable 

Resources 
48.21 

Resource 

Transformation 
42.86 

Consumption 39.29 

SDG #15 

Consumption 47.73 

Health Care 40.91 

Resource 

Transformation 
40.00 

SDG #16 

Health Care 28.79 

Technology & 

Communications 
27.27 

Resource 

Transformation 
27.27 

 

Table 5 Top-Ranking Sectors for SDGs 

SDG RANKING SECTOR SCORE 

 1 Health Care 34.95 

SD

G Total 

 

2 Consumption 34.33 

3 
Resource 

Transformation 
26.99 

4 
Nonrenewable 

Resources 
26.66 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-industrialization/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
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5 

Renewable 

Resources and 

Alternative Energy 

22.97 

6 
Technology & 

Communications 
22.35 

7 Infrastructure 20.34 

8 Transportation 16.89 

9 Services 16.87 

10 Financials 14.49 

 

As shown in “Top-Ranking Sectors for SDGs,” the sectors that are particularly important to 

the SDGs are health care and consumption, followed by resource transformation and nonrenewable 

resources. 

The private sector: 

Since the public sector alone does not have the resources to support the 17 Sustainable 

Development Goals (SDGs) for 2030, Companies and investors are being asked to do so. 

Conclusion 

It is true that the SDG present their own difficulties, difficulties related to the sector they are 

heading to, but there is other problems due to the way we are approaching this gaols, and while the 

first kind of difficulties are not easy to manipulate, the second are. 

 

Reference: 

UN. (2015). The Millennium Development Goals Report 2015. Link 

UN. (2018). The Sustainable Development Goals Report 2018. Link 

Ministry of Development. (2016). Report On Turkey’s Initial Steps Towards The 

Implementation Of The 2030 Agenda For Sustainable Development. Ankara. Link 

UN. (2018). SDG Index And Dashboards Report 2018. Link 

COSTANZA CONSOLANDİ and ROBERT G. ECCLES (2018). Supporting Sustainable 

Development Goals Is Easier Than You Might Think. Link 

 

  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/UNDP_MDG_Report_2015.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/UNDP_MDG_Report_2015.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/107102030%20Agenda%20Turkey%20Report.pdf
http://sdgindex.org/assets/files/2018/01%20SDGS%20GLOBAL%20EDITION%20WEB%20V9%20180718.pdf#page=22
https://sloanreview.mit.edu/article/supporting-sustainable-development-goals-is-easier-than-you-might-think/#article-authors--outside
https://sloanreview.mit.edu/article/supporting-sustainable-development-goals-is-easier-than-you-might-think/#article-authors


1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

795 

 

 

 

 

 

 

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ 

YERLEŞTİRME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
*** 

STUDENT PLACEMENTS PROBLEMS OF ECONOMIC 

ADMINISTRATIVE SCIENCES EDUCATİON AND SOLUTION OFFERS 

 

 

 

 

Selçuk YALÇIN
*
 

 

Öz 

Son yıllarda YÖK ve ÖSYM’nin üniversiteler ve sınav sisteminde yaptıkları değişiklikler, üniversitelerin 

bölüm ve kontenjan düzenlemeleri,  öğrenci tercihlerinde yaşanan değişimler ile sosyal, ekonomik ve politik 

gelişmeler sonucu üniversite kontenjanları ve bu kontenjanlara yerleşen öğrenci sayılarında önemli 

değişimler yaşanmıştır. Bu değişimlerden özellikle üniversitelerin iktisadi idari bilimler ve benzeri 

fakülteleriyle bu alanda eğitim veren yüksekokul ve meslek yüksekokulları olumsuz şekilde etkilenmiştir.  

Çalışmamızda öncelikle son altı yılın verileri analiz edilerek meydana gelen bu değişimlerin üniversitelerin 

tüm bölümlerine olan etkileri ve bunların nedenleri ortaya konmuştur. Daha sonra iktisadi idari bilimler 

alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokulların durumu, nedenleri analiz edilmiştir. Çalışmanın son 

bölümünde bu alandaki eğitim programlarının durumunu iyileştirileceğini düşündüğümüz çözüm önerileri 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İktisadi İdari Bilimler, Lisans Eğitimi, Öğrenci Tercihleri, Çözüm Önerileri 

Jel Kodları: M00, A23, M53, I28 

 

Abstract 

In recent years, there have been significant changes in the number of university quotas and the number of 

students settled in these quotas as results of YÖK and ÖSYM's changes in universities and examination 

system, university administrations to organize their programs and quotas, changes in student preference and 

social, economic and political development. Due to these changes, the faculties of economics and similar 

faculties of the universities and the colleges and vocational colleges providing education in this field have 

been adversely affected. 

In our study, firstly the data of the last six years were analyzed and the effects of these changes on all 

programs of universities and their reasons were explained. Then, the situation of faculties and colleges in the 

field of economic and administrative sciences and their reasons were analyzed.  

                                                 
*
 Doç. Dr. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bölümü 

selcuk.yalcin@dpu.edu.tr 
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In the last part of the study, solutions that we think will improve the state of the education programs in the 

field of this field were proposed. 

Keywords: Economics and Administrative Sciences, Undergraduate Education, Student Preference, Solution 

Offers. 

Jel Codes: M00, A23, M53, I28 

1. GİRİŞ 

Son birkaç yılda özellikle iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren fakülte ve 

yüksekokullarda öğrenci yerleştirme oranlarının düşmesi bizi bu çalışmayı yapmaya yöneltmiştir. 

Bu düşüşlerle ilgili durum tespiti, nedenleri ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla ÖSYM 

tarafından yayınlanan veriler çalışmanın asıl kaynağını oluşturmuştur. Elde edilen verilerle 

oluşturulan veri tabanı üzerinde üniversitelerin tüm ve iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren 

fakülte ve yüksekokulların programları, büyük 10 ilde veya daha küçük illerde bulunmaları, 

mesleğe yönelik eğitim verip vermemelerine göre analiz edilmiştir. Çalışmamızda mevcut durum 

analiz edildikten sonra bunun sebepleri ve çözüm önerileri sunulmuştur. 

ÖSYM tarafından ek yerleştirme sonrası yerleştirme sonuçları yayınlanmadığından çalışmada 

ek yerleştirme öncesi veriler kullanılmıştır. Diğer taraftan 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası 

kapatılan ve bir kısmı devlet üniversitesi olarak tekrar açılan programlarla ilgili ayrı bir çalışma 

yapılmamıştır. Ayrıca iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokulları çalışma kapsamı dışında 

bırakılmıştır. Belirtilen kısıtlara rağmen çalışmanın genelde fakülte düzeyinde eğitim veren tüm 

programlar, özelde ise iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren programlardaki kontenjan ve 

yerleştirme sorunlarını ortaya çıkarmaya ve çözümüne yardımcı olacağı kanaatindeyiz. 

2. DURUM TESBİTİ 

Bu bölümde genelde üniversitelerin özelde ise iktisadi idari bilimler programlarının 2012-2018 

dönemine ilişkin kontenjan, yerleştirilen öğrenci sayıları ve yerleştirme oranları ile 2012 yılı ile 

2018 yılı arasında meydana gelen kontenjan ve yerleştirilen öğrenci sayılarında meydana gelen 

değişimler analiz edilmiştir. Bu amaçla öncelikle Ülkemizde YÖK’e bağlı devlet ve vakıf 

üniversitelerindeki mevcut durumu analiz edilmiştir.   

2.1. Tüm Puan Türlerinde Kontenjan ve Yerleştirmeler 

Çalışmanın bu bölümünde ülkemizde YÖK’e bağlı devlet ve vakıf üniversitelerinin kontenjan, 

yerleştirilen öğrenci sayıları ve yerleştirme oranları incelenmiştir. 

2.1.1. Ülke Geneli 2012-2018 Dönemi Kontenjan ve Yerleştirmeler 

Tablo 1: Tüm Programların Kontenjan Yerleştirilen Öğrenci Sayıları Ve Yerleştirme Oranları 

   

TÜM PROGRAMLAR FAKÜLTE YÜKSEKOKUL 

   

TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK 

   

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2
0

1
8
 Kontenjan 422.523 100.549 169.320 41.205 404.971 92.244 158.300 38.344 17.552 8.305 11.020 2.861 

Yerleşen 345.172 69.184 106.928 25.864 333.983 64.712 101.831 24.769 11.189 4.472 5.097 1.095 

Yer.Oranı 0,82 0,69 0,63 0,63 0,82 0,70 0,64 0,65 0,64 0,54 0,46 0,38 

2
0

1
7
 Kontenjan 398.581 90.058 178.598 38.194 383.226 82.193 169.074 35.048 15.355 7.865 9.524 3.146 

Yerleşen 336.632 73.235 121.985 30.809 321.694 67.393 112.871 28.906 14.938 5.842 9.114 1.903 

Yer.Oranı 0,84 0,81 0,68 0,81 0,84 0,82 0,67 0,82 0,97 0,74 0,96 0,60 

2
0

1
6
 Kontenjan 361.218 79.041 154.948 34.415 347.529 72.253 146.392 31.818 13.689 6.788 8.556 2.597 

Yerleşen 361.083 71.511 157.807 32.550 347.275 65.371 149.093 30.289 13.808 6.140 8.714 2.261 

Yer.Oranı 1,00 0,90 1,02 0,95 1,00 0,90 1,02 0,95 1,01 0,90 1,02 0,87 

2
0

1
5
 Kontenjan 351.171 69.761 156.134 31.063 339.520 64.368 148.632 28.832 11.651 5.393 7.502 2.231 

Yerleşen 345.782 62.581 152.023 28.205 334.186 57.863 144.571 26.452 11.596 4.718 7.452 1.753 

Yer.Oranı 0,98 0,90 0,97 0,91 0,98 0,90 0,97 0,92 1,00 0,87 0,99 0,79 

2
0

1
4
 

Kontenjan 324.490 58.160 140.090 25.853 314.835 54.048 134.153 24.069 9.655 4.112 5.937 1.784 

Yerleşen 320.645 49.236 139.545 22.301 310.990 45.774 133.608 20.949 9.655 3.462 5.937 1.352 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/economics%20and%20administrative%20sciences
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/undergraduate%20education
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/setup%20preferences
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/setup%20preferences
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Yer.Oranı 0,99 0,85 1,00 0,86 0,99 0,85 1,00 0,87 1,00 0,84 1,00 0,76 

2
0

1
3
 Kontenjan 327.206 49.559 148.479 22.062 318.030 46.135 143.280 20.755 9.176 3.424 5.199 1.307 

Yerleşen 310.249 41.873 139.748 19.391 301.109 38.967 134.549 18.410 9.140 2.906 5.199 981 

Yer.Oranı 0,95 0,84 0,94 0,88 0,95 0,84 0,94 0,89 1,00 0,85 1,00 0,75 

2
0

1
2
 Kontenjan 380.246 43.129 194.991 18.847 372.495 40.177 190.812 17.604 7.751 2.952 4.179 1.243 

Yerleşen 297.462 35.719 137.941 16.545 289.711 33.425 133.762 15.703 7.751 2.294 4.179 842 

Yer.Oranı 0,78 0,83 0,71 0,88 0,78 0,83 0,70 0,89 1,00 0,78 1,00 0,68 

2012-2018 dönemine ilişkin Ülke geneli tüm puan türleri ve eşit ağırlık puan türündeki 

kontenjan ve yerleştirilen öğrenci sayıları ve yerleştirme oranları Tablo 1’de sunulmuştur. Hem 

devlet hem vakıf üniversitelerinde programların tümü, fakülte ve yüksekokul düzeyinde tüm puan 

türleri ve eşit ağırlık puan türünde yerleştirme oranları 2012 yılından 2016 yılına kadar yükselmiş 

ve en yüksek seviyeye çıkmıştır. 2016 yılında devlet üniversitelerinin tüm puan türlerinde ve eşit 

ağırlık puan türündeki fakülte ve yüksekokullarının yerleştirme oranları % 100 seviyelerindedir. 

Vakıf üniversitelerinin eşit ağırlıkla öğrenci alan yüksekokul programı yerleştirme oranı (% 87) 

haricinde tüm programlarında yerleştirme oranı % 90 ve üzerindedir.  

2016 yılından sonraki iki yılda devlet ve vakıf üniversitelerinin fakülte ve yüksekokul 

programlarının yerleştirme oranları düşmüştür. 2018 yılında bu oranlar devlet üniversitelerinin tüm 

puan türlerinde % 82’ye, eşit ağırlık puan türlerinde % 63’e, tüm fakülte programlarında % 82’ye 

eşit ağırlık fakülte programlarında % 64’e ve yüksekokul programlarının tüm puan türlerinde % 

64’e ve eşit ağırlık puan türündeki programlarında % 46’ya düşmüştür. 2018 yılında vakıf 

üniversitelerinde yerleştirme oranları tüm puan türlerinde % 69’a, eşit ağırlık puan türlerinde % 

63’e, tüm puan türlerinde fakülte programlarında % 70’e eşit ağırlık puan türünde fakülte 

programlarında % 65’e ve yüksekokulların tüm puan türlerinde % 54’e ve eşit ağırlık puan 

türündeki programlarında % 38’e düşmüştür. Görüldüğü gibi 2018 yılında özellikle tüm puan 

türlerinde eğitim veren fakülte ve yüksekokul programlarının yerleştirme oranlarında, vakıf 

üniversitelerinde daha fazla olmak üzere, önemli oranda düşüş vardır. Diğer taraftan bu düşüşler 

eşit ağırlık puan türünde öğrenci alan devlet ve vakıf üniversitelerinde daha fazla olmuştur.   

Tablo 2: Tüm Programların 2012-2018 Kontenjan Ve Yerleştirilen Öğrenci Sayısı Değişim 

Oranları 

  

TÜM PROGRAMLAR FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR 

 
 

TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK 

  

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2012-

2018 

Kontenjan 11 133 -13 119 9 130 -17 118 126 181 164 130 

Yerleşen 16 94 -22 56 15 94 -24 58 44 95 22 30 

 Devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı tüm fakülte ve yüksekokulların tüm programlarının 

2012-2018 dönemine ilişkin kontenjan ve yerleştirilen öğrenci sayılarında meydana gelen 

değişimler Tablo 2’de sunulmuştur. Bu dönemde devlet üniversitelerinin kontenjanları tüm puan 

türlerinde % 11 arttırılmış, eşit ağırlık puan türünde % 13 azaltılmıştır. Buna karşın yerleştirilen 

öğrenci sayıları tüm puan türlerinde % 16 artarken, eşit ağırlık puan türünde % 22 azalmıştır. Vakıf 

üniversitelerinde ise, tüm puan türlerinde % 133 ve eşit ağırlık puan türünde % 119 kontenjan artışı 

yapılmıştır. Aynı dönemde vakıf üniversitelerinin yerleştirilen öğrenci sayıları tüm puan türlerinde 

% 94 ve eşit ağırlık puan türünde % 56 artmıştır. Devlet üniversitelerinin tüm puan türlerindeki 

fakültelerinde kontenjanlar % 9 arttırılmış, eşit ağırlık puan türünde % 17 azaltılmıştır. Aynı 

dönemde vakıf üniversitelerinin kontenjanları tüm fakülte programlarında % 130 eşit ağırlık 

puanlarında % 118 arttırılmıştır. Devlet üniversitelerine bağlı fakültelerinin yerleştirilen öğrenci 

sayıları tüm puan türlerine göre % 15 artmış ancak eşit ağılık puan türünde % 24 azalmıştır. Vakıf 

üniversitelerinin fakültelerine yerleştirilen öğrenci sayıları tüm puan türlerinde % 94 ve eşit ağırlık 

puan türünde % 58 artış göstermiştir. Görüldüğü üzere devlet üniversitelerine eşit ağırlık puan 

türüyle öğrenci alan programlarından vakıf üniversitelerine doğru bir yönelme vardır. Devlet 
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üniversitelerinin eşit ağırlık puanında öğrenci alan fakülte programlarında 2012-2018 döneminde 

kontenjan azaltılmasına rağmen yerleştirme oranları düşmüştür.  

Devlet üniversitelerine bağlı yüksekokullarda tüm puan türlerinde % 126, eşit ağırlık puan 

türünde % 164 kontenjan artışı yapılmıştır. Bununla birlikte bu kontenjanlara yerleştirilen öğrenci 

sayılarında tüm puan türlerinde % 44 eşit ağırlık puan türünde % 22 artış sağlanmıştır. Vakıf 

üniversitelerine bağlı yüksekokullarda ise tüm puan türlerinde % 181 eşit ağırlık puan türünde % 

130 kontenjan artışına karşın, yerleştirilen öğrenci sayılarında tüm puan türlerinde % 95 eşit ağırlık 

puan türünde ise % 30 yükseliş olmuştur. Ancak 2018 yılında arttırılan bu kontenjanlara adaylar 

yeterli talep göstermemiş ve bu kontenjanların devlet üniversitelerine bağlı yüksekokullarda % 64’ü 

vakıf üniversitelerine bağlı yüksekokullarda ise sadece % 38’i doldurulabilmiştir. Bu haliyle vakıf 

üniversitelerinde daha fazla olmak üzere, arttırılan bu kontenjanların büyük bölümü özellikle 2018 

yılında boş kalmıştır. Vakıf üniversitesi programlarındaki kontenjan artışları yerleştirilen öğrenci 

sayılarından daha fazla olduğu için yerleştirme oranları devlet üniversitelerinin programlarından 

daha düşük olmuştur. Oysa devlet üniversite programlarında daha az kontenjan ve yerleştirilen 

öğrenci olmasına rağmen yerleştirme oranlarında daha az düşüş görülmektedir. 

2018 YKS döneminde daha önce YGS (ilk sınav) puanlarıyla öğrenci alan yüksekokulların da 

eşit ağırlık ile öğrenci almaya başladığı düşünülürse, eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alan program 

kontenjan ve yerleştirmelerinde yaşanan problemin büyüklüğü anlaşılabilecektir. 

Grafik 1: Tüm Programların 2012-2018 Kontenjan Ve Yerleştirilen Öğrenci Sayısı Değişim 

Oranları 

 

2.1.2. Nüfusu Büyük 10 İlde 2012-2018 Dönemi Kontenjan ve Yerleştirmeler 

TÜİK 2017 yılı verilerine göre Ülkemiz nüfusu 80.810.525’tir. Bunun % 50’si (40.326.295), 

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kocaeli’nde 

yaşamaktadır. Çalışmamızın bu bölümünde belirtilen 10 büyük ilde bulunan üniversitelerle diğer 

illerde bulunan üniversitelerin kontenjan ve yerleştirilen öğrenci sayıları ile yerleştirme oranlarının 

karşılaştırılması yapılacaktır.  

Ülkemiz nüfusunun yarısının yaşadığı nüfusu en kalabalık 10 ilde kurulu üniversitelerin tüm 

programlarının kontenjanları, yerleştirilen öğrenci sayıları ve yerleştirme oranları Tablo 3’te 

sunulmuştur.  Bu kontenjanlara yerleştirme oranları devlet üniversitelerinin programlarının tüm 

puan türleri ve eşit ağırlık puan türünde, tüm fakülte ve yüksekokul programlarının tüm puan türleri 

ve eşit ağırlık puan türlerinde 2016 yılına kadar yükselmiştir. 2016 yılında bahsedilen tüm 

programlarda doluluk % 100’dür. Ancak nüfusu büyük 10 ilde kurulu devlet üniversitelerindeki bu 

programların yerleştirme oranları sonraki iki yılda düşmüştür. 2018 yılında bu programlara 

yerleştirme oranları % 91 ile % 79 arasında değişmektedir. Nüfusu büyük 10 ilde kurulu vakıf 

üniversitelerinin tüm programlarının yerleştirme oranları 2016 yılına kadar genelde % 90’ların 
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üzerinde yatay seyir izlemiştir. 2017 ve 2018 yıllarında ise düşmüştür. 2018 yılında büyük 10 ilde 

kurulu vakıf üniversitelerinin programlarında yerleştirme oranları fakültelerde % 74’e 

yüksekokullarda 59’a düşmüştür. Eşit ağırlık puan türünde bu programlarda yerleştirme oranları ise 

fakültelerde % 67 yüksekokullarda % 43’e gerilemiştir. Böylece ilk 10 ilde kurulu vakıf 

üniversiteleri programlarının yerleştirme oranları buralarda kurulu devlet üniversitelerine bağlı 

programların yerleştirme oranlarına göre daha fazla düşmüştür. 

Tablo 3: Büyük 10 İlde Tüm Programların Kontenjan Yerleştirilen Öğrenci Sayıları Ve Yerleştirme 

Oranları 

   

TÜM PROGRAMLAR FAKÜLTE YÜKSEKOKUL 

   

TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK TÜMÜ 
EŞİT 

AĞIRLIK 
TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK 

   

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2
0

1
8
 Kontenjan 144.432 83.205 53.161 34.436 142.219 76.962 51.849 32.241 2.213 6.243 1.312 2.195 

Yerleşen 131.182 60.899 43.119 22.655 129.291 57.245 42.077 21.701 1.891 3.654 1.042 954 

Yer.Oranı 0,91 0,73 0,81 0,66 0,91 0,74 0,81 0,67 0,85 0,59 0,79 0,43 

2
0

1
7
 Kontenjan 118.407 73.194 42.716 31.576 116.598 67.090 41.669 29.177 1.809 6.104 1.047 2.399 

Yerleşen 113.480 62.841 38.151 26.442 111.680 58.107 37.118 24.837 1.800 4.734 1.033 1.605 

Yer.Oranı 0,96 0,86 0,89 0,84 0,96 0,87 0,89 0,85 1,00 0,78 0,99 0,67 

2
0

1
6
 Kontenjan 108.406 63.981 38.467 28.142 106.916 58.484 37.518 26.030 1.490 5.497 949 2.112 

Yerleşen 108.840 60.226 38.888 27.402 107.332 55.093 37.927 25.454 1.508 5.133 961 1.948 

Yer.Oranı 1,00 0,94 1,01 0,97 1,00 0,94 1,01 0,98 1,01 0,93 1,01 0,92 

2
0

1
5
 Kontenjan 106.792 55.400 39.802 25.136 105.478 51.114 38.934 23.488 1.314 4.286 868 1.648 

Yerleşen 104.310 52.661 37.584 23.664 102.996 48.610 36.716 22.140 1.314 4.051 868 1.524 

Yer.Oranı 0,98 0,95 0,94 0,94 0,98 0,95 0,94 0,94 1,00 0,95 1,00 0,92 

2
0

1
4
 Kontenjan 102.921 45.570 37.948 20.492 101.686 42.457 37.111 19.298 1.235 3.113 837 1.194 

Yerleşen 102.224 41.832 37.779 18.794 100.989 38.880 36.942 17.672 1.235 2.952 837 1.122 

Yer.Oranı 0,99 0,92 1,00 0,92 0,99 0,92 1,00 0,92 1,00 0,95 1,00 0,94 

2
0

1
3
 Kontenjan 101.179 38.577 36.287 17.421 99.944 35.897 35.450 16.561 1.235 2.680 837 860 

Yerleşen 98.115 35.186 35.202 15.942 96.880 32.711 34.365 15.178 1.235 2.475 837 764 

Yer.Oranı 0,97 0,91 0,97 0,92 0,97 0,91 0,97 0,92 1,00 0,92 1,00 0,89 

2
0

1
2
 Kontenjan 126.608 32.373 55.833 14.489 125.456 30.220 55.058 13.773 1.152 2.153 775 716 

Yerleşen 93.129 29.972 31.856 13.629 91.977 28.002 31.081 12.978 1.152 1.970 775 651 

Yer.Oranı 0,74 0,93 0,57 0,94 0,73 0,93 0,56 0,94 1,00 0,92 1,00 0,91 

 

2012-2018 döneminde büyük 10 ilde kurulu programların kontenjan ve yerleştirilen öğrenci 

sayılarındaki değişimler Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4: Büyük 10 İlde Tüm Programların 2012-2018 Kontenjan Ve Yerleştirilen Öğrenci Sayıları 

Değişimi 

  

TÜM PROGRAMLAR FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR 

 
 

TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK 

  

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2012-

2018 

Kontenjan 14 157 -5 138 13 155 -6 134 92 190 69 207 

Yerleşen 41 103 35 66 41 104 35 67 64 85 34 47 

Bu dönemde devlet üniversitelerinin kontenjanları tüm puan türlerinde % 14 arttırılmış, eşit 

ağırlık puan türünde % 5 azaltılmıştır. Yerleştirilen öğrenci sayıları tüm puan türlerinde % 41 

artarken, eşit ağırlık puan türünde kontenjan azaltılmasına rağmen % 35 artmıştır. Vakıf 

üniversitelerinde ise, tüm puan türlerinde % 157 ve eşit ağırlık puan türünde % 138 kontenjan artışı 

yapılmıştır. Aynı dönemde vakıf üniversitelerinin yerleştirilen öğrenci sayıları tüm puan türlerinde 

% 103 ve eşit ağırlık puan türünde % 66 artmıştır. Buna bağlı olarak 2018 yılında devlet 

üniversitelerine bağlı büyük 10 ilde kurulu programlarda yerleştirme oranları tüm puan türlerinde % 

91, eşit ağırlık puan türünde % 81 iken vakıf üniversitelerine bağlı programlarda tüm puan 

türlerinde % 73 eşit ağırlık puan türünde ise % 66 olarak gerçekleşmiştir.   

 Büyük 10 ilde devlet üniversitelerine bağlı fakültelerin programlarının kontenjanları tüm 

puan türlerinde % 13 arttırılmış, eşit ağırlık puan türlerinde % 6 azaltılmıştır. Buna bağlı olarak 
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yerleştirilen öğrenci sayıları tüm puan türlerinde % 41 eşit ağırlık puan türünde % 35 artmıştır. 

Büyük 10 ilde kurulu vakıf üniversitelerine bağlı fakülte programlarının kontenjanları tüm puan 

türlerinde % 155 eşit ağırlık puan türünde % 134 arttırılmıştır. Bu artışlarla birlikte vakıf 

üniversitelerine bağlı fakülte programlarında yerleştirilen öğrenci sayıları tüm puan türlerinde % 

104 eşit ağırlık puan türünde % 67 artmıştır. Buna bağlı olarak da yerleştirme oranları 2018 yılında 

devlet üniversitelerine bağlı fakülte programlarında tüm fakülte programlarında tüm puan türlerinde  

% 91 iken, eşit ağırlık puanında % 81; vakıf üniversitelerine bağlı fakülte programlarında tüm puan 

türlerinde % 74 eşit ağırlık puan türlerinde % 67 olarak gerçekleşmiştir. 

Büyük 10 ilde kurulu devlet üniversitelerine bağlı yüksekokullarda tüm puan türlerinde % 92, 

eşit ağırlık puan türünde % 69 kontenjan artışı yapılmıştır. Bununla birlikte bu kontenjanlara 

yerleştirilen öğrenci sayılarında tüm puan türlerinde % 44 eşit ağırlık puan türünde % 34 artış 

sağlanmıştır. Vakıf üniversitelerine bağlı yüksekokullarda ise tüm puan türlerinde % 190 eşit ağırlık 

puan türünde % 207 kontenjan artışına karşın, yerleştirilen öğrenci sayılarında tüm puan türlerinde 

% 85 eşit ağırlık puan türünde ise % 47 yükseliş olmuştur. Bu haliyle vakıf üniversitelerinde daha 

fazla olmak üzere, arttırılan bu kontenjanların bir bölümü özellikle 2018 yılında boş kalmıştır. 

Vakıf üniversitesi programlarındaki yerleştirme oranlarında meydana gelen düşüş programlarda 

yapılan kontenjan artışlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Bu programlarda kontenjan artışları 

yerleştirilen öğrenci sayılarından daha fazla olduğu için yerleştirme oranları devlet üniversitelerinin 

programlarından daha yüksek olmuştur. Oysa devlet üniversite programlarında daha az kontenjan 

ve yerleştirilen öğrenci olmasına rağmen yerleştirme oranlarında daha az düşüş görülmektedir. 

Grafik 2: Büyük 10 İlde Tüm Programların 2012-2018 Kontenjan Ve Yerleştirilen Öğrenci Sayıları 

Değişimi 

 

2.1.3. Küçük İllerde 2012-2018 Dönemi Kontenjan ve Yerleştirmeler 

TÜİK 2017 yılı verilerine göre nüfusu büyük 10 il dışındaki küçük illerinde yerleşik devlet ve 

vakıf üniversitelerine bağlı fakülte ve yüksekokul programlarının kontenjan, yerleştirilen öğrenci 

sayıları ve yerleştirme oranları Tablo 5’te sunulmuştur. Devlet ve vakıf üniversitelerinin nüfusu 

küçük illerde bulunan programlarının kontenjanlarına yerleştirme oranları, tüm puan türleri ve eşit 

ağırlık puan türünde, hem fakülte ve hem de yüksekokul programlarının tüm puan türleri ve eşit 

ağırlık puan türlerinde 2016 yılına kadar yükselmiştir. Bu artışlar vakıf üniversitelerinde biraz daha 

azdır. 2016 yılında devlet üniversitelerine bağlı programlarda tüm kontenjanlarda doluluk oranı % 

100’dür. Vakıf üniversitelerinin programlarında bu oranlar % 84 ile % 65 arasında değişmektedir. 

Nüfusu küçük illerde kurulu devlet ve vakıf üniversitelerindeki bu programların yerleştirme oranları 

son iki yılda düşmüştür. 2018 yılında bu devlet üniversitelerine bağlı programlara yerleştirme 

oranları % 78 ile % 42 arasındadır. Eşit ağırlık puan türünde devlet üniversitelerine bağlı 

yüksekokulların yerleştirme oranı % % 42’ye vakıf üniversitelerinin yüksekokullarının yerleştirme 
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oranı % 21’e düşmüştür. Son iki yılda yaşanan bu düşüşler hem devlet hem de vakıf 

üniversitelerinin yüksekokul programlarında önemli bir problemdir. Bunun sebeplerinden biri de 

2018 yılında yüksekokul programlarının yerleştirme puan türünün YKS’den eşit ağırlığa 

çevrilmesidir. 

TÜİK 2017 yılı verilerine göre nüfusu büyük 10 il dışındaki küçük illerinde yerleşik devlet ve 

vakıf üniversitelerine bağlı fakülte ve yüksekokul programlarının kontenjan, yerleştirilen öğrenci 

sayıları ve yerleştirme oranları Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5: Küçük İllerdeki Tüm Programların Kontenjan Yerleştirilen Öğrenci Sayıları ve 

Yerleştirme Oranları 

   

TÜM PROGRAMLAR FAKÜLTE YÜKSEKOKUL 

   

TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK 

   

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2
0

1
8
 Kontenjan 278.091 17.344 116.159 6.769 262.752 15.282 106.451 6.103 15.339 2.062 9.708 666 

Yerleşen 213.990 8.285 63.809 3.209 204.692 7.467 59.754 3.068 9.298 818 4.055 141 

Yer.Oranı 0,77 0,48 0,55 0,47 0,78 0,49 0,56 0,50 0,61 0,40 0,42 0,21 

2
0

1
7
 Kontenjan 280.174 16.864 135.882 6.618 266.628 15.103 127.405 5.871 13.546 1.761 8.477 747 

Yerleşen 223.152 10.394 83.834 4.367 210.014 9.286 75.753 4.069 13.138 1.108 8.081 298 

Yer.Oranı 0,80 0,62 0,62 0,66 0,79 0,61 0,59 0,69 0,97 0,63 0,95 0,40 

2
0

1
6
 Kontenjan 252.812 15.060 116.481 6.273 240.613 13.769 108.874 5.788 12.199 1.291 7.607 485 

Yerleşen 252.243 11.285 118.919 5.148 239.943 10.278 111.166 4.835 12.300 1.007 7.753 313 

Yer.Oranı 1,00 0,75 1,02 0,82 1,00 0,75 1,02 0,84 1,01 0,78 1,02 0,65 

2
0

1
5
 Kontenjan 244.379 14.361 116.332 5.927 234.042 13.254 109.698 5.344 10.337 1.107 6.634 583 

Yerleşen 241.472 9.920 114.439 4.541 231.190 9.253 107.855 4.312 10.282 667 6.584 229 

Yer.Oranı 0,99 0,69 0,98 0,77 0,99 0,70 0,98 0,81 0,99 0,60 0,99 0,39 

2
0

1
4
 Kontenjan 221.569 12.590 102.142 5.361 213.149 11.591 97.042 4.771 8.420 999 5.100 590 

Yerleşen 218.421 7.404 101.766 3.507 210.001 6.894 96.666 3.277 8.420 510 5.100 230 

Yer.Oranı 0,99 0,59 1,00 0,65 0,99 0,59 1,00 0,69 1,00 0,51 1,00 0,39 

2
0

1
3
 Kontenjan 226.027 10.982 112.192 4.641 218.086 10.238 107.830 4.194 7.941 744 4.362 447 

Yerleşen 212.134 6.687 104.546 3.449 204.229 6.256 100.184 3.232 7.905 431 4.362 217 

Yer.Oranı 0,94 0,61 0,93 0,74 0,94 0,61 0,93 0,77 1,00 0,58 1,00 0,49 

2
0

1
2
 Kontenjan 253.638 10.756 139.158 4.358 247.039 9.957 135.754 3.831 6.599 799 3.404 527 

Yerleşen 204.333 5.747 106.085 2.916 197.734 5.423 102.681 2.725 6.599 324 3.404 191 

Yer.Oranı 0,81 0,53 0,76 0,67 0,80 0,54 0,76 0,71 1,00 0,41 1,00 0,36 

Devlet ve vakıf üniversitelerinin nüfusu küçük illerde bulunan programlarının kontenjanlarına 

yerleştirme oranları, tüm puan türleri ve eşit ağırlık puan türünde, hem fakülte ve hem de 

yüksekokul programlarının tüm puan türleri ve eşit ağırlık puan türlerinde 2016 yılına kadar 

yükselmiştir. Bu artışlar vakıf üniversitelerinde biraz daha azdır. 2016 yılında devlet 

üniversitelerine bağlı programlarda tüm kontenjanlarda doluluk oranı % 100’dür. Vakıf 

üniversitelerinin programlarında bu oranlar % 84 ile % 65 arasında değişmektedir. Nüfusu küçük 

illerde kurulu devlet ve vakıf üniversitelerindeki bu programların yerleştirme oranları son iki yılda 

düşmüştür. 2018 yılında bu devlet üniversitelerine bağlı programlara yerleştirme oranları % 78 ile 

% 42 arasındadır. Eşit ağırlık puan türünde devlet üniversitelerine bağlı yüksekokulların yerleştirme 

oranı % 42’ye vakıf üniversitelerinin yüksekokullarının yerleştirme oranı % 21’e düşmüştür. Son 

iki yılda yaşanan bu düşüşler hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin yüksekokul programlarında 

önemli bir problemdir. Bunun sebeplerinden biri de 2018 yılında yüksekokul programlarının 

yerleştirme puan türünün YKS’den eşit ağırlığa çevrilmesidir. 

Tablo 6: Küçük İllerdeki Tüm Programların 2012-2018 Kontenjan Ve Yerleştirilen Öğrenci 

Sayıları Değişimi 

  

TÜM PROGRAMLAR FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR 

 
 

TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK TÜMÜ EŞİT AĞIRLIK 

  

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2012-

2018 

Kontenjan 10 61 -17 55 6 53 -22 59 132 158 185 26 

Yerleşen 5 44 -40 10 4 38 -42 13 41 152 19 -26 
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2012-2018 döneminde küçük illerde kurulu programların kontenjan ve yerleştirme değişimler 

Tablo 6’da sunulmuştur. Bu dönemde devlet üniversitelerinin kontenjanları tüm puan türlerinde % 

10 arttırılmış, eşit ağırlık puan türünde % 17 azaltılmıştır. Buna karşın yerleştirilen öğrenci sayıları 

tüm puan türlerinde % 5 artarken, eşit ağırlık puan türünde % 40 azalmıştır. Vakıf üniversitelerinde 

ise, tüm puan türlerinde % 61 ve eşit ağırlık puan türünde % 55 kontenjan artışı yapılmıştır. Aynı 

dönemde vakıf üniversitelerinin yerleştirilen öğrenci sayıları tüm puan türlerinde % 44 ve eşit 

ağırlık puan türünde % 10 artmıştır. Buna göre devlet üniversitelerinde tüm puan türlerinde küçük 

illerde büyük 10 ile göre daha az kontenjan artışı yapılmasına rağmen daha düşük yerleştirilen 

öğrenci oranı elde edilmiştir. Yine eşit ağırlık puan türünde büyük 10 ile göre kontenjanlar daha 

büyük oranda azaltılmasına rağmen, büyük illerde yerleştirilen öğrenci oranı artarken, küçük illerde 

azalmıştır. Vakıf üniversitelerine ait programlardan tüm puan türlerinde ve eşit ağırlık puan 

türlerinde küçük illerde büyük 10 ile göre daha az kontenjan artışı ve daha düşük yerleştirilen 

öğrenci oranı elde edilmiştir. Buradan da yine tüm puan türleri ve eşit ağırlık puan türünde öğrenci 

tercihlerinin büyük illere doğru kaydığı sonucunu çıkarabiliriz. 

 Küçük illerde kurulu devlet üniversitelerinin tüm puan türlerindeki fakültelerinde 

kontenjanlar % 6 arttırılmış, eşit ağırlık puan türünde % 22 azaltılmıştır. Bu dönemde fakültelerin 

yerleştirilen öğrenci sayıları tüm puan türlerinde % 4 artmış, eşit ağılık puan türünde % 42 

azalmıştır. Vakıf üniversitelerinin kontenjanları tüm fakülte programlarında % 53 eşit ağırlık 

puanlarında % 59 arttırılmıştır. Vakıf üniversitelerinin fakültelerine yerleştirilen öğrenci sayıları 

tüm puan türlerinde % 38 ve eşit ağırlık puan türünde % 13 artış göstermiştir. 

Küçük illerde kurulu devlet üniversitelerine bağlı yüksekokullarda tüm puan türlerinde % 

132, eşit ağırlık puan türünde % 185 kontenjan artışı yapılmıştır. Bununla birlikte bu kontenjanlara 

yerleştirilen öğrenci sayılarında tüm puan türlerinde % 41 eşit ağırlık puan türünde % 19 artış 

sağlanmıştır. Bu illerde kurulu vakıf üniversitelerine bağlı yüksekokullarda ise tüm puan türlerinde 

% 158 eşit ağırlık puan türünde % 26 kontenjan artışına karşın, yerleştirilen öğrenci sayılarında tüm 

puan türlerinde % 152 artmış, eşit ağırlık puan türünde ise % 26 azalış olmuştur. Bu haliyle vakıf 

üniversitelerine bağlı programlarda daha yüksek oranda olmak üzere, kontenjanların büyük bölümü 

2018 yılında boş kalmıştır. Küçük illerde devlet üniversitelerine bağlı yüksekokullarda tüm puan 

türleri ve eşit ağırlık puan türünde daha fazla kontenjan artışı yapılmış ve bu kontenjanlara 

yerleştirilen öğrenci oranı vakıf üniversitelerinin yüksekokul programlarına göre daha yüksek 

olmuştur. Diğer taraftan vakıf üniversiteleri eşit ağırlık kontenjanlarında daha az artış yapmalarına 

rağmen yerleştirilen öğrenci sayılarında azalışla karşılaşmıştır.  

Grafik 3: Küçük İllerdeki Tüm Programların 2012-2018 Kontenjan Ve Yerleştirilen Öğrenci 

Sayıları Değişimi 
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2.2. Eşit Ağırlık Puan Türünde 2012-2018 Dönemi Kontenjan ve Yerleştirmeler 

Tablo 7’de eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan nüfusu büyük 10 il ve diğer illerde kurulu devlet ve 

vakıf üniversitelerine bağlı iktisadi idari bilimler ve diğer alanlarda eğitim veren programların 

kontenjan, yerleştirilen öğrenci sayıları ve yerleştirme oranları sunulmuştur. Bu kontenjanlara 

yerleştirme oranları hem devlet hem vakıf üniversitelerinin nüfusu büyük 10 ili ve küçük illerde 

idari bilimler ve diğer alanlarda eğitim veren programlarında 2016 yılına kadar yükselmiştir. Bu 

artışlar vakıf üniversitelerinde biraz daha azdır. 2016 yılında devlet üniversitelerine bağlı 

programlarda tüm kontenjanlarda doluluk oranı % 100’dür. Vakıf üniversitelerinin programlarında 

bu oranlar, büyük 10 ildeki iktisadi idari bilimler alanında, % 100 ile diğer illerdeki iktisadi idari 

bilimler alanındaki programlar,  % 64 arasındadır. 

Tablo 7: Eşit Ağırlık Puanının Büyük 10 İl Ve Küçük İllere Dağılımı 

   

EŞİT AĞIRLIK PUANI TAMAMI İLK 10 İL DİĞER İLLER 

   

İİB 
DİĞER 

ALANLAR 
İİB 

DİĞER 

ALANLAR 
İİB 

DİĞER 

ALANLAR 

   

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2
0

1
8
 Kontenjan 107.998 19.310 61.322 21.895 27.246 17.001 25.915 17.435 80.752 2.309 35.407 4.460 

Yerleşen 61.654 9.574 45.274 16.290 23.904 9.136 19.215 13.519 37.750 438 26.059 2.771 

Yer.Oranı 0,57 0,50 0,74 0,74 0,88 0,54 0,74 0,78 0,47 0,19 0,74 0,62 

2
0

1
7
 Kontenjan 126.726 18.467 51.872 19.727 25.306 15.940 17.410 15.636 101.420 2.527 34.462 4.091 

Yerleşen 79.256 13.249 42.729 17.560 22.731 12.076 15.420 14.366 56.525 1.173 27.309 3.194 

Yer.Oranı 0,63 0,72 0,82 0,89 0,90 0,76 0,89 0,92 0,56 0,46 0,79 0,78 

2
0

1
6
 Kontenjan 106.730 16.533 48.218 17.882 22.612 14.236 15.855 13.906 84.118 2.297 32.363 3.976 

Yerleşen 108.954 15.143 48.853 17.407 22.908 13.668 15.980 13.734 86.046 1.475 32.873 3.673 

Yer.Oranı 1,02 0,92 1,01 0,97 1,01 0,96 1,01 0,99 1,02 0,64 1,02 0,92 

2
0

1
5
 Kontenjan 107.335 14.881 48.799 16.182 23.107 12.650 16.695 12.486 84.228 2.231 32.104 3.696 

Yerleşen 104.366 12.493 47.657 15.712 22.030 11.393 15.554 12.271 82.336 1.100 32.103 3.441 

Yer.Oranı 0,97 0,84 0,98 0,97 0,95 0,90 0,93 0,98 0,98 0,49 1,00 0,93 

2
0

1
4
 Kontenjan 96.741 12.508 43.349 13.345 22.317 10.542 15.631 9.950 74.424 1.966 27.718 3.395 

Yerleşen 96.213 9.991 43.332 12.310 22.165 9.164 15.614 9.630 74.048 827 27.718 2.680 

Yer.Oranı 0,99 0,80 1,00 0,92 0,99 0,87 1,00 0,97 0,99 0,42 1,00 0,79 

2
0

1
3
 Kontenjan 100.186 10.803 48.293 11.259 21.307 9.049 14.980 8.372 78.879 1.754 33.313 2.887 

Yerleşen 94.823 8.526 44.925 10.865 20.484 7.679 14.718 8.263 74.339 847 30.207 2.602 

Yer.Oranı 0,95 0,79 0,93 0,97 0,96 0,85 0,98 0,99 0,94 0,48 0,91 0,90 

2
0

1
2
 Kontenjan 133.339 9.508 61.652 9.339 34.298 7.615 21.535 6.874 99.041 1.893 40.117 2.465 

Yerleşen 95.000 7.664 42.941 8.881 18.658 6.877 13.198 6.752 76.342 787 29.743 2.129 

Yer.Oranı 0,71 0,81 0,70 0,95 0,54 0,90 0,61 0,98 0,77 0,42 0,74 0,86 

2017 ve 2018 yılında hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin büyük ve küçük illerde kurulu 

programlarında yerleştirme oranları düşmüştür. Bu oranlar 2018 yılında iktisadi idari bilimler 

alanında devlet üniversitelerine bağlı büyük 10 ildeki programlarda % 88, küçük illerdeki 

programlarda % 47’ye gerilerken; vakıf üniversitelerinin programlarında yerleştirme oranları büyük 

10 ildeki programlarda % 54’e küçük illerdeki programlarda % 19’a gerilemiştir.  

Tablo 8: Eşit Ağırlık Puanı 2012-2018 Kontenjan Ve Yerleştirilen Öğrenci Oranları Değişimi 

  

EŞİT AĞIRLIK İLK 10 İL KÜÇÜK İLLER 

 

 

İİB ALANI 
DİĞER 

ALANLAR 
İİB ALANI 

DİĞER 

ALANLAR 
İİB ALANI 

DİĞER 

ALANLAR 

  

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2012-

2018 

Kontenjan -19 103 -1 134 -21 123 20 154 -18 22 -12 81 

Yerleşen -35 25 5 83 28 33 46 100 -51 -44 -12 30 

İktisadi idari bilimler alanında 2012-2018 döneminde devlet üniversitelerinin programlarında 

genel kontenjanlar büyük 10 ilde % 21 küçük illerde % 18 azaltılmıştır. Aynı dönemde yerleştirilen 

öğrenci sayıları büyük 10 ilde % 28 artarken, küçük illerde % 51 azalmıştır. Vakıf üniversitelerinin 

iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren programlarında aynı dönemde büyük 10 ilde % 123, 

küçük illerde % 22 oranında kontenjan artışı yapılırken, yerleştirme oranında büyük 10 ilde % 33 

artış, küçük illerde % 44 oranında azalış gerçekleşmiştir. Devlet üniversitelerinin iktisadi idari 
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bilimler alanında eğitim veren hem büyük 10 ilinde hem de küçük illerde kontenjanlarını azalmış, 

yerleşen öğrenci sayısını büyük 10 ilde aratırken küçük illerde kontenjan azalışına rağmen yerleşen 

öğrenci sayısında yarıya yakın azalma ortaya çıkmıştır. Vakıf üniversiteleri ise yoğunlukla büyük 

10 ilde olmak üzere, hem küçük hem de büyük 10 ilde kontenjanlarını arttırmıştır. Bununla birlikte 

yerleştirilen öğrenci sayısı büyük 10 ilde düşük oranda da olsa arttırmış küçük illerde ise 

azaltmıştır.  

Grafik 4: Eşit Ağırlık Puanı 2012-2018 Kontenjan Ve Yerleştirilen Öğrenci Oranları Değişimi 

 

2.3. İİB ALANI 2012-2018 Dönemi Kontenjan ve Yerleştirmeler 

Tablo 9’da iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı 

fakülte ve yüksekokul programlarının kontenjan, yerleştirilen öğrenci sayıları ve yerleştirme 

oranları sunulmuştur. 

Tablo 9: İİB Alanı Büyük 10 İl ve Diğer İllere Dağılımı 

   

TOPLAM İİB KONTENJANI İLK 10 İL DİĞER İLLER 

   

FAKÜLTE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE YÜKSEKOKUL 

   

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2
0

1
8
 Kontenjan 98.728 17.604 9.270 1.706 26.129 15.691 1.117 1.310 72.599 1.913 8.153 396 

Yerleşen 57.991 9.020 3.663 554 23.030 8.647 874 489 34.961 373 2.789 65 

Yer.Oranı 0,59 0,51 0,40 0,32 0,88 0,55 0,78 0,37 0,48 0,19 0,34 0,16 

2
0

1
7
 Kontenjan 118.730 16.468 7.996 1.999 24.394 14.458 912 1.482 94.336 2.010 7.084 517 

Yerleşen 71.643 12.182 7.613 1.067 21.836 11.172 895 904 49.807 1.010 6.718 163 

Yer.Oranı 0,60 0,74 0,95 0,53 0,90 0,77 0,98 0,61 0,53 0,50 0,95 0,32 

2
0

1
6
 Kontenjan 99.494 14.824 7.236 1.709 21.748 12.902 864 1.334 77.746 1.922 6.372 375 

Yerleşen 101.577 13.705 7.377 1.438 22.032 12.456 876 1.212 79.545 1.249 6.501 226 

Yer.Oranı 1,02 0,92 1,02 0,84 1,01 0,97 1,01 0,91 1,02 0,65 1,02 0,60 

2
0

1
5
 Kontenjan 100.987 13.398 6.348 1.483 22.327 11.640 780 1.010 78.660 1.758 5.568 473 

Yerleşen 98.068 11.394 6.298 1.099 21.250 10.462 780 931 76.818 932 5.518 168 

Yer.Oranı 0,97 0,85 0,99 0,74 0,95 0,90 1,00 0,92 0,98 0,53 0,99 0,36 

2
0

1
4
 Kontenjan 91.498 11.145 5.243 1.363 21.527 9.674 790 868 69.971 1.471 4.453 495 

Yerleşen 90.970 9.004 5.243 987 21.375 8.358 790 806 69.595 646 4.453 181 

Yer.Oranı 0,99 0,81 1,00 0,72 0,99 0,86 1,00 0,93 0,99 0,44 1,00 0,37 

2
0

1
3
 Kontenjan 95.552 9.835 4.634 968 20.517 8.449 790 600 75.035 1.386 3.844 368 

Yerleşen 90.189 7.829 4.634 697 19.694 7.158 790 521 70.495 671 3.844 176 

Yer.Oranı 0,94 0,80 1,00 0,72 0,96 0,85 1,00 0,87 0,94 0,48 1,00 0,48 

2
0

1
2
 Kontenjan 129.596 8.518 3.743 990 33.570 7.053 728 562 96.026 1.465 3.015 428 

Yerleşen 91.257 6.986 3.743 678 17.930 6.356 728 521 73.327 630 3.015 157 

Yer.Oranı 0,70 0,82 1,00 0,68 0,53 0,90 1,00 0,93 0,76 0,43 1,00 0,37 

Bu kontenjanlara yerleştirme oranları hem devlet hem vakıf üniversitelerinin nüfusu büyük 10 

il ve küçük illerde idari bilimler alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullarda 2016 yılına kadar 

yükselmiştir. Bu artışlar vakıf üniversitelerinde biraz daha azdır. 2016 yılında devlet 
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üniversitelerine bağlı iktisadi idari bilimler programlarında tüm kontenjanlarda doluluk oranı % 

100’dür. Vakıf üniversitelerinin iktisadi idari bilimler programlarından büyük 10 ilde yer alan 

fakültelerinde bu oran % 97, küçük illerdeki fakültelerinde % 65 iken; büyük illerdeki 

yüksekokullarda % 91 küçük illerdeki yüksekokullarda % 60’tır. Bu yükseliş trendi 2017 ve 2018 

yıllarında çok hızlı bir şekilde düşüşe geçmiştir. 2018 yılında yerleştirme oranları iktisadi idari 

bilimler eğitimi veren devlet üniversitelerine bağlı büyük 10 ilde yer alan fakültelerde % 88’e küçük 

illerdeki fakültelerde % 48’e, büyük 10 ilde yer alan yüksekokullarda % 78’e ve küçük illerde yer 

alan yüksekokullarda % 34’e düşmüştür. 2018 yılında iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren 

vakıf üniversitelerindeki yerleştirme oranları devlet üniversitelerine göre daha fazla düşmüştür. 

Şöyle ki, Yerleştirme oranları iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren vakıf üniversitelerine 

bağlı büyük 10 ildeki fakültelerde % 55, yüksekokullarda % 37 iken; küçük illerde eğitim veren 

fakültelerde % 19 ve yüksekokullarda % 16’ya düşmüştür.  Böylece hem devlet hem vakıf 

üniversitelerinin iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren tüm programlarında yerleştirme 

oranları önemli ölçüde düşmekle birlikte bu düşüş vakıf üniversitelerin çok daha fazladır. 

Tablo 10: İBB Alanı 2012-2018 Kontenjan ve Yerleştirilen Öğrenci Oranları Değişimi 

  

TOPLAM İİB KONTENJANI BÜYÜK 10 İL DİĞER İLLER 

 
 

FAKÜLTE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE YÜKSEKOKUL 

  

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2012 

2018 

Kont. -24 107 148 72 -22 122 53 133 -24 31 170 -7 

Yerl. -36 29 -2 -18 28 36 20 -6 -52 -41 -7 -59 

2012-2018 döneminde iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren devlet üniversitelerinin 

fakülte programlarında kontenjanlar büyük 10 ilde % 22 küçük illerde % 24 azaltılmıştır. Aynı 

dönemde yerleştirilen öğrenci sayıları büyük 10 ilde % 28 artarken, küçük illerde % 52 azalmıştır. 

Aynı alanda eğitim veren devlet üniversitelerine bağlı yüksekokullarda kontenjanlar büyük 10 ilde 

bulunanlarda % 53 küçük illerde ise % 170 arttırılmıştır. Buna karşın yerleştirme oranları büyük 10 

ilde bulunan fakültelerde % 28 artarken, küçük illerde yer alan fakültelerde % 52 azalmıştır. 

Yüksekokullardaki yerleştirme oranları ise büyük 10 ilde % 20 artarken küçük illerde % 7 oranında 

azalmıştır. Buradaki % 7’lik azalış % 170 kontenjan artışının etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Vakıf üniversiteleri devlet üniversitelerinin aksine, iktisadi idari bilimler alanında eğitim 

veren fakülte programlarında kontenjanlarını arttırmıştır. Bu artış büyük 10 ilde % 22 küçük illerde 

% 31 oranındadır. Vakıf üniversiteleri yüksekokul programlarında ise yine devlet üniversitelerinin 

yüksekokul programlarının aksine büyük illerde (devlet üniversitelerin yarısı kadar) % 53 arttırmış 

ve diğer illerde kontenjanlarını % 7 azaltmıştır. Bu kontenjan değişiklikleriyle birlikte 2012-2018 

döneminde iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren devlet üniversitelerine bağlı fakültelerine 

yerleştirilen öğrenci sayıları büyük 10 ilde % 28 artmış, küçük illerde % 52 azalmıştır. Devlet 

üniversitelerine bağlı büyük 10 ilde bulunan yüksekokullarda yerleştirilen öğrenci sayıları % 20 

artarken, diğer illerde % 7 azalmıştır. Vakıf üniversitelerinin yerleştirilen öğrenci sayıları ise 

fakültelerde büyük 10 ilde % 36 artarken, diğer illerde % 52 azalmıştır. Yüksekokullara yerleştirilen 

öğrenci sayıları ise büyük 10 ilde % 6 azalırken, diğer illerde % 58 azalmıştır. 

Grafik 5: İBB Alanı 2012-2018 Kontenjan ve Yerleştirilen Öğrenci Oranları Değişimi 
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Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin kontenjan ve yerleştirilen öğrenci değişimlerinden 

elde edilen sonuçlara göre iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullarda 

öğrenci talebinin büyük şehirlere yöneldiği söylenebilir. Vakıf üniversitelerinin yerleştirme 

oranlarındaki düşüş vakıf üniversitelerinin kontenjanlarını devlet üniversitelerine göre daha fazla 

arttırmasıyla ilişkilendirilebilir. Örneğin devlet üniversitelerinin hem büyük 10 il hem de diğer 

illerde fakülte kontenjanlarını azalttığı bir dönemde vakıf üniversiteleri buralardaki fakülte 

kontenjanlarını arttırmıştır. Diğer taraftan yüksekokullarda vakıf üniversiteleri büyük 10 ilde devlet 

üniversitelerinin üç katı oranında kontenjanını arttırırken, küçük illerde devlet üniversiteleri % 170 

kontenjan arttırırken vakıf üniversiteleri % 7 kontenjan azaltmıştır. Buna rağmen küçük illerdeki 

vakıf üniversitelerine bağlı yüksekokullarda yerleşen öğrenci sayısı % 59 azalmıştır. 

İktisadi idari bilimler alanında önceden beri açılan işletme, iktisat, ekonomi, ekonometri, 

maliye, kamu yönetimi, siyaset bilimi gibi temel alanlar genel itibariyle bir mesleğe yönelik 

olmayan programlardır. Bu yüzden çalışmamızda bu programlar “mesleğe yönelik olmayan” olarak 

sınıflandırılmıştır. Tablo 11’de iktisadi idari bilimler alanında mesleğe yönelik olan ve olmayan tüm 

programların analizi sunulmuştur. 

Tablo 11: İİB Alanı Mesleğe Yönelik ve Yönelik Olmayan Programlar Kontenjan Yerleştirilen 

Öğrenci ve Yerleştirme Oranları 

   

TÜM İİB PROGRAMLARI MESLEĞE YÖNELİK 
YÖNELİK 

OLMAYAN 

   

FAKÜLTE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE 

   

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2
0

1
8
 Kontenjan 98.795 17.604 9.270 1.639 37.703 10.733 9.270 1.639 61.092 6.871 

Yerleşen 58.037 9.020 3.663 508 24.109 5.243 3.663 508 33.928 3.777 

Yer.Oranı 0,59 0,51 0,40 0,31 0,64 0,49 0,40 0,31 0,56 0,55 

2
0

1
7
 Kontenjan 118.795 16.468 7.996 1.934 42.171 9.869 7.996 1.934 76.624 6.599 

Yerleşen 71.708 12.182 7.613 1.002 26.157 7.294 7.613 1.002 45.551 4.888 

Yer.Oranı 0,60 0,74 0,95 0,52 0,62 0,74 0,95 0,52 0,59 0,74 

2
0

1
6
 Kontenjan 99.554 14.824 7.236 1.649 35.501 9.181 7.236 1.649 64.053 5.643 

Yerleşen 101.636 13.705 7.377 1.379 36.225 8.423 7.377 1.379 65.411 5.282 

Yer.Oranı 1,02 0,92 1,02 0,84 1,02 0,92 1,02 0,84 1,02 0,94 

2
0

1
5
 Kontenjan 101.047 13.398 6.348 1.423 32.892 7.692 6.348 1.423 68.155 5.706 

Yerleşen 98.127 11.394 6.298 1.040 32.126 6.653 6.298 1.040 66.001 4.741 

Yer.Oranı 0,97 0,85 0,99 0,73 0,98 0,86 0,99 0,73 0,97 0,83 

2
0

1
4
 Kontenjan 91.593 11.145 5.243 1.268 25.900 6.097 5.243 1.268 65.693 5.048 

Yerleşen 91.029 9.004 5.243 928 25.729 4.968 5.243 928 65.300 4.036 

Yer.Oranı 0,99 0,81 1,00 0,73 0,99 0,81 1,00 0,73 0,99 0,80 

2
0

1
3
 Kontenjan 95.642 9.835 4.634 878 23.283 5.131 4.634 878 72.359 4.704 

Yerleşen 90.260 7.829 4.634 626 22.833 4.099 4.634 626 67.427 3.730 

Yer.Oranı 0,94 0,80 1,00 0,71 0,98 0,80 1,00 0,71 0,93 0,79 

2
0

1
2
 Kontenjan 129.680 8.518 3.743 906 22.864 4.215 3.743 906 106.816 4.303 

Yerleşen 91.325 6.986 3.743 610 21.542 3.379 3.743 610 69.783 3.607 

Yer.Oranı 0,70 0,82 1,00 0,67 0,94 0,80 1,00 0,67 0,65 0,84 
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  Devlet ve vakıf üniversitelerinin mesleğe yönelik olan ve olmayan idari bilimler alanında 

eğitim veren fakülteler ve yüksekokullarındaki ile mesleğe yönelik olmayan fakültelerin 

kontenjanlara yerleştirme oranları genelde 2016 yılına kadar yükselmiştir. Bu artışlar vakıf 

üniversitelerinde biraz daha azdır. 2016 yılında devlet üniversitelerine bağlı programlarda tüm 

kontenjanlarda doluluk oranı % 100’dür. Vakıf üniversitelerinin iktisadi idari bilimler 

programlarında bu oran % 84’ün üzerindedir. 2017 ve 2018 yıllarında yerleştirme oranlarında düşüş 

olmuştur. 2018 yılında yerleştirme oranları iktisadi idari bilimler eğitimi veren devlet 

üniversitelerine bağlı mesleğe yönelik fakültelerde % 64’e mesleğe yönelik olmayan fakültelerde % 

56’ya, mesleğe yönelik yüksekokullarda % 40’a düşmüştür. Vakıf üniversitelerinde iktisadi idari 

bilimler eğitimi veren mesleğe yönelik fakültelerde % 49’a mesleğe yönelik olmayan fakültelerde 

% 55’e, mesleğe yönelik yüksekokullarda % 31’e düşmüştür. 2018 yılında yüksekokulların 

yerleştirme oranlarında meydana gelen aşırı düşüşte eşit ağırlık puanına dönülmesinin etken olduğu 

düşünülmektedir. Çünkü 2017 yılında mesleğe yönelik yüksekokullarda yerleştirme oranları devlet 

üniversitelerine bağlı programlarda % 95, vakıf üniversitelerine bağlı programlarda % 52’dir. 

Tablo 12: 2012-2018 İBB Alanı Mesleğe Yönelik ve Yönelik Olmayan Programlar Kontenjan ve 

Yerleştirilen Öğrenci Oranları Değişimi 

 
 

TÜM PROGRAMLAR MESLEĞE YÖNELİK YÖNELİK OLMAYAN 

 
 

FAKÜLTE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE 

  

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2012-

2018 

Kontenjan -24 107 148 81 65 155 148 81 -43 60 

Yerleşen -36 29 -2 -17 12 55 -2 -17 -51 5 

Tablo 12’de iktisadi idari bilimler alanı mesleğe yönelik ve yönelik olmayan programların 

2012-2018 döneminde kontenjan ve yerleştirilen öğrenci sayılarındaki değişim sunulmuştur. Devlet 

üniversitelerine bağlı iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren fakültelerin kontenjanları % 24 

azaltılmış, yüksekokulların kontenjanları ise % 148 arttırılmıştır. Vakıf üniversitelerinde ise 

kontenjanlar fakültelerde % 107, yüksekokullarda % 81 arttırılmıştır. Bu farklılığın uygulamalı 

bilimler tarzı programların devlet üniversitelerinde yüksekokul, vakıf üniversitelerinde fakülte 

şeklinde açılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yerleştirme oranları incelendiğinde ise 

devlet üniversitelerine bağlı fakültelerde % 36, yüksekokullarda % 2 oranında düştüğü 

görülmektedir. Vakıf üniversitelerine bağlı programların yerleştirme oranları bu dönemde 

fakültelerde % 29 artmış ancak yüksekokullarda % 17 azalmıştır.  

2012-2018 döneminde kontenjanlar devlet üniversitelerine bağlı mesleğe yönelik fakültelerde 

% 65, yüksekokullarda % 148 arttırılmıştır. Vakıf üniversitelerine bağlı mesleğe yönelik 

fakültelerde kontenjanlar % 155, yüksekokullarda % 81 arttırılmıştır. Yerleştirme oranları devlet 

üniversitelerine bağlı fakültelerde % 12 artarken yüksekokullarda % 2 azalmıştır. Vakıf 

üniversitelerinde ise fakültelerde % 55 artarken yüksekokullarda % 17 azalmıştır.  

Grafik 6: 2012-2018 İBB Alanı Mesleğe Yönelik ve Yönelik Olmayan Programlar Kontenjan ve 

Yerleştirilen Öğrenci Oranları Değişimi 
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Aynı dönemde iktisadi idari bilimler alanında eğitimi veren mesleğe yönelik olmayan devlet 

üniversitelerine bağlı fakültelerde kontenjanlar % 43, yerleştirme oranları % 51 oranında 

düşmüştür. Vakıf üniversitelerin fakültelerinde kontenjanlar % 60 yerleştirme oranları % 5 

artmıştır. Buradan öğrenci tercihlerinin işletme, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, kamu 

yönetimi, siyaset bilimi gibi iktisadi idari bilimler alanlarında vakıf üniversitelerine doğru kaydığı 

sonucu çıkartılabilir. 

Çalışmanın bu bölümünde işletme, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, kamu yönetimi, 

siyaset bilimi gibi mesleğe yönelik olmayan iktisadi idari bilimler programlarının 2012-2018 

dönemine ilişkin analizi yapılmıştır. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 

Kocaeli, Konya Şanlıurfa illeri büyük 10 il olarak belirlenmiş ve bu iller ile diğer küçük illerde 

iktisadi idari bilimler alanında mesleğe yönelik olmayan iktisadi idari bilimler alanı programlarının 

2012-2018 dönemi kontenjan, yerleştirilen öğrenci sayıları ve yerleştirme oranları Tablo 13’te 

sunulmuştur. 

Tablo 13: İİB Alanı Mesleğe Yönelik Olmayan Büyük 10 İl ve Diğer İllerde Kontenjan 

Yerleştirilen Öğrenci ve Yerleştirme Oranları 

   

TÜM MESLEĞE YÖNELİK 

OLMAYAN İİB PROGRAMLARI 
BÜYÜK 10 İL KÜÇÜK İLLER 

   

FAKÜLTE FAKÜLTE FAKÜLTE 

   

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2
0

1
8
 Kontenjan 61.092 6.871 17.088 6.246 44.004 625 

Yerleşen 33.928 3.777 14.579 3.656 19.349 121 

Yer.Oranı 0,56 0,55 0,85 0,59 0,44 0,19 

2
0

1
7
 Kontenjan 76.624 6.599 16.625 5.957 59.999 642 

Yerleşen 45.551 4.888 14.344 4.555 31.207 333 

Yer.Oranı 0,59 0,74 0,86 0,76 0,52 0,52 

2
0

1
6
 Kontenjan 64.053 5.643 15.360 5.002 48.693 641 

Yerleşen 65.411 5.282 15.569 4.848 49.842 434 

Yer.Oranı 1,02 0,94 1,01 0,97 1,02 0,68 

2
0

1
5
 Kontenjan 68.155 5.706 16.892 5.024 51.263 682 

Yerleşen 66.001 4.741 15.843 4.433 50.158 308 

Yer.Oranı 0,97 0,83 0,94 0,88 0,98 0,45 

2
0

1
4
 Kontenjan 65.693 5.048 16.674 4.399 49.019 649 

Yerleşen 65.300 4.036 16.588 3.759 48.712 277 

Yer.Oranı 0,99 0,80 0,99 0,85 0,99 0,43 

2
0

1
3
 Kontenjan 72.359 4.704 16.247 4.081 56.112 623 

Yerleşen 67.427 3.730 15.405 3.376 52.022 354 

Yer.Oranı 0,93 0,79 0,95 0,83 0,93 0,57 

2
0

1
2
 Kontenjan 106.816 4.303 29.819 3.624 76.997 679 

Yerleşen 69.783 3.607 14.163 3.279 55.620 328 

Yer.Oranı 0,65 0,84 0,47 0,90 0,72 0,48 
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Yapılan diğer analizlerde olduğu gibi mesleğe yönelik olmayan iktisadi idari bilimler 

programlarının büyük 10 il ve diğer illerdeki programların yerleştirme oranları 2016 yılına kadar 

yükselmiştir. 2016 yılında devlet üniversitelerine bağlı büyük 10 ilde ve diğer illerde kurulu 

mesleğe yönelik olmayan faküllerde yerleştirme oranı % 100 iken, bu oran vakıf üniversitelerine 

bağlı büyük 10 ilde kurulu fakültelerde % 97 diğer illerde % 68’dir. 2016 yılından itibaren bu 

oranlar düşmüştür. 2018 yılında devlet üniversitelerine büyük 10 ilde kurulu fakültelerde % 85, 

küçük illerde kurulu fakültelerde % 44’tür. Vakıf üniversitelerine bağlı programların yerleştirme 

oranları ise büyük 10 ildeki fakültelerde % 59 küçük illerdeki fakültelerde ise % 19’dur.  

Tablo 14: 2012-2018 İBB Alanı Mesleğe Olmayan Büyük 10 İl ve Diğer İllerdeki Programların 

Kontenjan ve Yerleştirilen Öğrenci Sayısı Oranları Değişimi 

 

 

MESLEĞE YÖNELİK 

OLMAYAN İİB 

PROGRAMLARI 

BÜYÜK 10 İL KÜÇÜK İLLER 

 
 

FAKÜLTE FAKÜLTE FAKÜLTE 

  

Devlet Vakıf Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

2012-2018 
Kontenjan -43 60 -43 72 -43 -8 

Yerleşen -51 5 3 11 -65 -63 

Tablo 14’te iktisadi idari bilimler alanında mesleğe yönelik olmayan programların 2012-2018 

döneminde kontenjan ve yerleştirilen öğrenci sayılarındaki değişim oranları sunulmuştur. Devlet 

üniversitelerine bağlı iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren fakültelerin kontenjanları büyük 

10 il ve diğer illerde % 43 oranında azaltılmıştır. Bu programlardan büyük 10 ilde kurulu 

fakültelerde yerleştirilen öğrenci sayıları % 3 artarken, küçük illerde yerleştirilen öğrenci sayıları % 

65 azalmıştır. Vakıf üniversitelerine bağlı mesleğe yönelik olmayan fakültelerden büyük illerde 

kurulu olanlarda kontenjanlar % 72 arttırırken küçük illerde % 8 azaltılmıştır. Yerleştirilen öğrenci 

sayıları ise büyük illerde % 11 artmış, küçük illerde ise % 63 oranında azalmıştır. Öğrenci 

tercihlerinin bu tür programlarda da büyük 10 ile yöneldiği görülmektedir. 

Grafik 7: 2012-2018 İBB Alanı Mesleğe Olmayan Büyük 10 İl ve Diğer İllerdeki Programların 

Kontenjan ve Yerleştirilen Öğrenci Sayısı Oranları Değişimi 

 

3. NEDENLER 

3.1. ÖSYM’nin Sınav Sisteminde Yaptığı Değişiklikler 

3.1.1. Sınavın uygulanışı 

2018 yılında ÖSYM sınav sistemini değiştirmiştir. Önceki yıllarda uygulanan birinci aşama 

YGS ve ikinci aşama LYS sınavlarının yerine birinci aşama TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve ikinci 

aşama AYT (Alan Yeterlilik Testi) uygulaması getirilmiştir.  Tablo 15’te iki sınav uygulaması 

arasındaki farklar sunulmuştur.  
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Tablo 15: ÖSYM’ni 2018 ve Öncesi Sınav Sistemleri 

Sınavın Uygulanması  Önceki Sistem  Yeni Sistem  

Aylar  Mart - Haziran  Haziran  

Hafta sonu  3 1 

Gün  5 2 

Oturum  6 3 

Puan Türü  18 5 

Baraj Puanı  150/180 150/180 

Kaynak: www.osym.gov.tr/01/10/2018 

 2018 öncesi dil sınavıyla birlikte altı oturumda sınava giren ve daha fazla soru cevaplamak 

zorunda olan öğrenciler 2018 YKS’de üç oturumda ve daha az soru cevapladılar.  

Tablo 16: 2018 YKS Alan Yeterlilik Testleri 

Aday, yerleştirmeyi hedeflediği 

programın puan türünü dikkate 

alarak 

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ 

Türk Dili ve 

Edebiyatı - Sosyal 

Bilimler-1 

Sosyal 

Bilimler-2 
Matematik 

Fen 

Bilimleri 

Sözel Puan için + +   

Sayısal Puan için   + + 

Eşit Ağırlık Puanı için +  +  

Sözel + Eşit Ağırlık Puanı için + + +  

Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için +  + + 

Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık 

Puanı için 
+ + + + 

Kaynak: www.osym.gov.tr/01/10/2018  

Önceki uygulamaya göre daha az oturuma katılan öğrenciler alan yeterlilik sınavında bir 

günde ve iki oturumda tüm sınavlara girebilir hale geldiler. Bunun sonucunda adayların pek çoğu 

birden fazla testi, hatta testlerin tamamını cevaplayarak, birden fazla ve isteyen aday tüm puan 

türlerinde yerleştirme puanına sahip olabildiler. Puan türleri itibariyle cevaplanması gereken alan 

yeterlilik testleri Tablo 16’da sunulmuştur. 

3.1.2.  Puan Türlerinde Yapılan Değişiklikler 

Önceki sınav sisteminde altı YGS, dört MF, üç TM, iki TS ve üç Dil olmak üzere 18 puan 

türü hesaplanırken, 2018’de uygulamaya başlanan sistemde YHT, SAY, SÖZ, EA ve DİL olmak 

üzere beş puan türü hesaplanmaktadır. Böylece puanlar birleştirilmiştir. Puanların birleştirilmesiyle 

birlikte tercih döneminde, programların önceki yıllardaki Türkiye sıralamasının da etkileneceği 

örneğin önceki yıllarda ilk 25.000 öğrenci arasından öğrenci alan mühendislik programının 2018’de 

ilk 50.000’den öğrenci alacağı yorumları yapıldı. Buna bağlı olarak da örneğin Türkiye sıralaması 

sayısalda 100.000, eşit ağırlık 25.000 olan aday bu yorumlara dayanarak önceki yıllarda 50.000 ile 

öğrenci alan mühendislik programlarını tercih edebilmiştir. Benzeri tercihlerden dolayı puan 

birleştirmelerinin Türkiye sıralamasına olacağı etkilerle ilgili yorumlar tutarlı olmamıştır. Örneğin 

2017 yılında en son Türkiye sıralaması 61.082 olan adayı alan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği programına Türkiye sıralaması 59.000 olan aday ancak girebilmiştir. Oysa 

eski sistemde bu aday daha önce düşünmediği mühendislik alanıyla ilgili oturumlara katılmayacak 

ve böyle bir tercih yapamayacaktı. Bu şekilde yapılan tercihler sonucunda daha popüler olan sayısal 

alanlara yığılmalar yaşanırken, eşit ağırlık puanına yapılan tercihlerde düşme yaşandığı 

düşünülmektedir.  

3.1.3.  Yüksekokulların Eşit Ağırlık Puan Türüne Geçirilmesi 
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Eşit ağırlık puan türü, dolayısıyla iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren programlarına 

yerleştirilen öğrenci sayıları ve yerleştirme oranlarında meydana gelen bu düşüşlerin sebeplerinden 

biri de ÖSYM’nin 2018 YKS döneminde puan türlerini birleştirmesi ve sınav sistemini 

değiştirmesidir. Daha önce YGS (ilk sınav) puanlarıyla öğrenci alan yüksekokulların pek çoğunun 

eşit ağırlık ile öğrenci almaya başlaması sonucu eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alan program 

kontenjanlarında artış olmuştur. Buna karşın önceki yıllarda YGS 6 puanıyla özellikle iktisadi idari 

bilimler alanında eğitim veren yüksekokullara yerleşebilen adayların 2018 yılında eşit ağırlık puanı, 

bu öğrencilerin sınavda başarısızlığından dolayı, hesaplanamamıştır. Bir öğrencinin eşit ağırlık 

puanının hesaplanabilmesi için örneğin 40 soru sorulan matematik testinde dört net yapması 

gerekir. Ancak sınava giren özellikle ticaret lisesi mezunu öğrencilerin çok büyük bir kısmı 

matematik testinde dört net yapamamış ve eşit ağırlık puanı hesaplanamamıştır. Böylece bu 

öğrencilerin çok büyük kısmı iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarına yerleştirilmiştir. İki 

yıllık meslek yüksekokullarındaki son yıllarda görülen yerleştirme oranlarındaki düşüşün 2018 

yılında yükselişe geçmesi bu ifadelerimizi destekler niteliktedir.  

Diğer taraftan 2018 yılında hukuk, çocuk gelişimi, moda tasarımı, tekstil tasarımı, psikolojik 

rehberlik ve danışmanlık, sınıf öğretmenliği ve sosyal hizmet gibi günümüzün popüler ve mesleğe 

yönelik programlarının da eşit ağırlıkla öğrenci almıştır. Bu bölümlere 2018 yılında tüm iktisadi 

idari bilimler programlarına yerleştirilen öğrenci sayısının yarısı kadar yerleştirme yapılmıştır. 

3.2. Öğrenci Tercihlerinde Yaşanan Değişim 

Daha önceki analizlerimizden elde ettiğimiz sonuçlara göre hem tüm puan türlerinde, hem eşit 

ağırlık puan türünde, iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren mesleğe yönelik olan ve olmayan 

fakülte ve yüksekokullarda öğrenci tercihleri büyük 10 ile yoğunlaşmıştır. Diğer taraftan iktisadi 

idari bilimler alanında eğitim veren mesleğe yönelik olmayan küçük illerdeki fakültelerde 

kontenjanlar çok büyük oranda boş kalmıştır.  

4. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Çalışmamızda detaylı analizini yaptığımız problemlerin çözümüne yönelik YÖK ve üniversite 

yönetimlerinin yapabileceği bazı düzenlemeler vardır.  

4.1. YÖK’ün Yapabileceği Düzenlemeler 

YÖK üniversitelerde düzenleme yetkisine sahip bir kuruldur. Çalışmamızda ortaya koymaya 

çalıştığımız problemlerin çözümünde yararlı olabilecek düzenlemeler yapmalıdır. 

4.1.1. Yüksekokullara Temel Yetenek Testi (TYT) ile Öğrenci Alınması 

İktisadi idari bilimler alanında yerleştirme oranlarında meydana gelen düşüşlerin önemli 

sebeplerinden birisi de daha önce ilk sınav (YGS) ile öğrenci alan pek çok yüksekokulun iktisadi 

idari bilimler benzeri fakültelere birlikte eşit ağırlık puanıyla öğrenci almasıdır. Yüksekokulların 

tekrar birinci sınav (TYT) ile öğrenci alması hem fakültelerdeki hem de yüksekokullardaki 

yerleştirme oranlarını arttıracaktır. 

4.1.2. Program Sayı ve Kontenjanlarının Azaltılması 

2016 yılına kadar iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren yüksekokul ve fakültelere olan 

büyük talepler doğrultusunda kontenjanlar fakültelerde 250-300’lere yüksekokullarda 100-150’lere 

yükseltilmiştir. İlk ve orta öğretimde sınıflardaki öğrenci sayılarını 30’lara düşürmeyi hedefleyen 

bir eğitim sisteminde fakülte ve yüksekokullarda 200-300 kişilik amfilerde derslerin yürütülmeye 

çalışılması eğitim kalitesini düşürmüştür. Böylece iyi yetişmemiş işsiz iktisadi idari bilimler 

mezunları ortaya çıkmıştır. Bunların işsiz kalması bu alana olan talebi de düşürmüştür. Bu itibarla 

kontenjanların azaltılması hem yerleştirme oranlarını arttıracak hem de eğitim kalitesinin 

arttırılmasına önemli yararlar sağlayacaktır. 
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Çalışmada YÖK’ün 2016 yılından beri zaten bazı programların kontenjanlarını azalttığı 

görülmüştür.    

4.1.3. Nüfusu Küçük İllerdeki Programların Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi 

Konusunda Desteklenmesi 

Nüfusu küçük illerdeki fakülte ve yüksekokulların büyük kısmında öğretim elemanı ve 

araştırma görevlisi eksiklikleri vardır. Buralarda kadroların tamamlanması tercih edilirliği 

arttıracaktır. 

4.1.4. Yüksekokulların Fakülte Haline Getirilmesi 

Yüksekokullar uygulamalı eğitim amacıyla kurulan ve lisans eğitimi veren kurumlardır. 

Bununla birlikte adayların pek çoğu yüksekokullarda lisans eğitimi verildiğinin farkında değillerdir. 

Yüksekokulların fakülte haline getirilmesiyle bunların tercih edilirliğini arttırabilecektir. 

4.2. Üniversitelerin Yapabileceği Düzenlemeler 

4.2.1. Programların Kapatılması 

Yerleştirme oranları düşen programların kapatılması en kolay yol olarak görünmektedir. 

Böylece kapatılmayan programların yerleştirme oranları da iyileşecektir.  

4.2.2. Programların Mesleğe Yönelik Hale Getirilmesi 

Çalışmada idari bilimler alanında mesleğe yönelik programların yerleştirme oranlarının daha 

yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yüzden mesleğe yönelik programlara yönelinmesi iktisadi idari 

bilimler alanında yerleştirme oranlarını yükseltebilecektir. 

4.2.3. Üniversite Sanayi İşbirliği 

Özellikle mesleğe yönelik eğitim veren kurumların işletmeler ve meslek kuruluşlarıyla 

işbirliğine gitmesi hem eğitim kalitesini arttıracak hem de mezunların işe yerleştirilmesi konusunda 

önemli katkılar sağlayacaktır. Böylece programın tercih edilirliği arttırılabilecektir. 

4.2.4. Öğrencilere 8. Dönemlerinin Tamamında Staj Yaptırılması 

Günümüzde pek çok programda zorunlu staj uygulaması vardır. Ancak bu uygulama pek çok 

programda 20 işgünü ile sınırlıdır. Bu sürede öğrencinin işyerini tanıması ve işyerine ve kendine 

faydalı olabilmesi pek mümkün değildir. Bu yüzden özellikle mesleğe dönük programlarda 

öğrencilerin son sınıflarının son dönemlerinin tamamında staj yapması fayda sağlayabilir. Bu da 

tercih edilirliği arttırabilecektir. 

SONUÇ 

Çalışmada incelenen devlet ve vakıf üniversitelerinin tüm puan türleri ve eşit ağırlık puan 

türlerinde, büyük veya küçük illerde kurulu bulunan fakülte ve yüksekokul programlarında, iktisadi 

idari bilimler ve diğer alanlarda eğitim veren tüm programlarında, 2012-2016 yılları arasında, 

programlar itibariyle küçük farklılıklar olmakla birlikte, kontenjanlar, yerleştirilen öğrenci sayıları 

ve yerleştirme oranları artmıştır. Bu dönemde eşit ağırlık puan türünde devlet üniversitelerinin 

fakülte programlarında % 6’lık kontenjan azaltımı söz konusudur. Bu yerleştirilen öğrenci 

sayılarındaki artışlar özellikle devlet üniversitelerinin fakülte ve yüksekokulların tüm puan türleri 

ve eşit ağırlık programlarında vakıf üniversitelerine göre daha fazladır. 2016 yılında devlet 

üniversitelerinin programların tamamında yerleştirme oranları % 100’dür. Bu artışlar büyük 10 ilde 

daha fazladır. Aynı durum küçük farklılıklarla birlikte vakıf üniversitelerinin tüm programları için 

de geçerlidir. Ancak vakıf üniversiteleri bu dönemde kontenjanlarını devlet üniversitelerine göre 

daha fazla arttırdıklarından yerleştirme oranları % 87 ile % 95 arasında değişmektedir.  
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2017 ve 2018 yıllarında ise devlet ve vakıf üniversitelerinin tüm puan türleri ve eşit ağırlık 

puan türlerinde, büyük veya küçük illerde kurulu bulunan fakülte ve yüksekokul programlarında, 

iktisadi idari bilimler ve diğer alanlarda eğitim veren tüm programlarında, genel olarak yerleştirme 

oranları düşmüştür. Bu dönemde devlet üniversitelerine bağlı programlarda bazı istisnalar dışında 

az da olsa kontenjan artışları devam etmiş ancak yerleştirilen öğrenci sayıları aynı hızla artmamış 

veya azalmış olmasından dolayı yerleştirme oranları düşmüştür. Aynı dönemde vakıf 

üniversitelerinin tüm puan türleri ve eşit ağırlık puan türünde kontenjan artışları devam etmiş bu 

artışlar büyük 10 ilde daha fazla yapılmıştır. Vakıf üniversitelerine bağlı programlarda yerleştirilen 

öğrenci sayıları aynı oranlarda artmadığı için de son iki yılda bu programlarda yerleştirme oranları 

devlet üniversitelerine bağlı programlara göre daha fazla düşmüştür. Bu düşüşler küçük illerde yer 

alan yüksekokul programlarında daha yoğun şekilde yaşanmıştır.  

Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin kontenjan ve yerleştirilen öğrenci değişimlerinden 

elde edilen sonuçlara göre iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullarda 

öğrenci talebinin büyük şehirlere yöneldiği söylenebilir. Vakıf üniversitelerinin yerleştirme 

oranlarındaki düşüş vakıf üniversitelerinin kontenjanlarını devlet üniversitelerine göre daha fazla 

arttırmasıyla ilişkilendirilebilir. Örneğin devlet üniversitelerinin hem büyük 10 il hem de diğer 

illerde fakülte kontenjanlarını azalttığı bir dönemde vakıf üniversiteleri buralardaki fakülte 

kontenjanlarını arttırmıştır. Diğer taraftan yüksekokullarda vakıf üniversiteleri büyük 10 ilde devlet 

üniversitelerinin üç katı oranında kontenjanını arttırırken, küçük illerde devlet üniversiteleri % 170 

kontenjan arttırırken vakıf üniversiteleri % 7 kontenjan azaltmıştır. 

Devlet üniversitelerinin iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren mesleğe yönelik olan 

fakülte ve yüksekokullarında kontenjanlar arttırılmış, mesleğe yönelik olmayan fakülte 

kontenjanları azaltılmıştır. Böylece devlet üniversitelerinde bu alanda mesleğe yönelik programlara 

ağırlık verilmiştir. Arttırılan kontenjanlara göre yerleştirilen öğrenci sayıları daha düşük oranlarda 

gerçekleştiğinden 2018 yılı yerleştirme oranları düşmüştür. Diğer taraftan devlet üniversitelerinin 

mesleğe yönelik olmayan fakültelerinde kontenjanların azaltılmasına rağmen yerleştirilen öğrenci 

sayıları da düştüğünden 2018 yılı yerleştirme oranları da düşmüştür. Vakıf üniversitelerinin iktisadi 

idari bilimler alanında mesleğe yönelik olan ve olmayan fakülteler ile mesleğe yönelik 

yüksekokullarda kontenjanları büyük oranlarda arttırmış, yerleştirilen öğrenci sayılarında da önemli 

artışlar sağlamıştır. Bununla birlikte yerleştirilen öğrenci sayılarındaki artış kontenjan artışından 

daha düşük oranlarda gerçekleştiğinden, 2018 yılında yerleştirme oranları devlet üniversitelerine 

göre daha düşük oranlarda gerçekleşmiştir. 

2018 yılında ÖSYM sınav sistemini değiştirmesiyle birlikte önceki yıllarda altı oturumda 

sınava giren ve daha fazla soru ile yapılan sınavlar üç oturumda ve daha az soruyla yapılmaya 

başlanmıştır. Böylece daha az oturuma katılan öğrenciler alan yeterlilik sınavında bir günde ve iki 

oturumda tüm sınavlara girebilir hale geldiler. Bunun sonucunda adayların pek çoğu birden fazla 

testi, hatta testlerin tamamını cevaplayarak, birden fazla ve isteyen aday tüm puan türlerinde 

yerleştirme puanına sahip olabildiler. Yeni sistemde puanların birleştirilmesiyle birlikte tercih 

döneminde, programların önceki yıllardaki Türkiye sıralamasının da etkileneceği, örneğin önceki 

yıllarda ilk 25.000 öğrenci arasından öğrenci alan mühendislik programının 2018’de ilk 50.000’den 

öğrenci alacağı, yorumları yapıldı. Ancak yapılan yorumlar tutarlı olmamış ancak öğrenci 

tercihlerini etkilemiştir. Böylece adaylar ellerindeki tüm puan türlerini kullanarak daha önce 

düşünmediği alanlara tercih yapmıştır. Bu şekilde yapılan tercihler sonucunda daha popüler olan 

sayısal alanlara yığılmalar yaşanırken, eşit ağırlık puanına yapılan tercihlerde düşme yaşandığı 

düşünülmektedir.  

Eşit ağırlık puan türü, dolayısıyla iktisadi idari bilimler alanında eğitim veren programlarına 

yerleştirilen öğrenci sayıları ve yerleştirme oranlarında meydana gelen bu düşüşlerin sebeplerinden 

biri de ÖSYM’nin 2018 YKS döneminde puan türlerini birleştirmesi ve sınav sistemini 
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değiştirmesidir. Daha önce YGS (ilk sınav) puanlarıyla öğrenci alan yüksekokulların pek çoğunun 

eşit ağırlık ile öğrenci almaya başlaması sonucu eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alan program 

kontenjanlarında artış olmuştur. Buna karşın önceki yıllarda YGS 6 puanıyla özellikle iktisadi idari 

bilimler alanında eğitim veren yüksekokullara yerleşebilen adayların 2018 yılında eşit ağırlık puanı 

hesaplanamamıştır. Böylece bu öğrencilerin çok büyük kısmı iki yıllık eğitim veren meslek 

yüksekokullarına yerleştirilmiştir. İki yıllık meslek yüksekokullarındaki son yıllarda görülen 

yerleştirme oranlarındaki düşüşün 2018 yılında yükselişe geçmesi bu ifadelerimizi destekler 

niteliktedir.  

Diğer taraftan 2018 yılında hukuk, çocuk gelişimi, moda tasarımı, tekstil tasarımı, psikolojik 

rehberlik ve danışmanlık, sınıf öğretmenliği ve sosyal hizmet gibi günümüzün popüler ve mesleğe 

yönelik programlarının da eşit ağırlıkla öğrenci almıştır. Bu bölümlere 2018 yılında tüm iktisadi 

idari bilimler programlarına yerleştirilen öğrenci sayısının yarısı kadar yerleştirme yapılmıştır. 

Çalışmada tespit edilen durumlar karşısında YÖK’ün yapabileceği düzenlemeler vardır. 

Yüksekokulların birinci sınav (TYT) ile öğrenci alması hem fakültelerdeki hem de 

yüksekokullardaki yerleştirme oranlarını arttıracaktır. Fakülte ve yüksekokulların 100-300 arası 

olan kontenjanları hem büyük 10 il hem de küçük illerde azaltılması hem yerleştirme oranlarını 

arttıracak hem de eğitim kalitesinin arttırılmasına önemli yararlar sağlayacaktır. Nüfusu küçük 

illerdeki fakülte ve yüksekokulların büyük kısmında öğretim elemanı ve araştırma görevlisi 

eksiklikleri vardır. Buralarda kadroların tamamlanması tercih edilirliği arttıracaktır. 

Yüksekokulların fakülte haline getirilmesiyle bunların tercih edilirliğini arttırabilecektir. 

Üniversite yönetimlerinin de bu konuda yapabileceği düzenlemeler vardır. Yerleştirme 

oranları düşen programların kapatılması en kolay yol olarak görünmektedir. Böylece kapatılmayan 

programların yerleştirme oranları da iyileşecektir. Çalışmada idari bilimler alanında mesleğe 

yönelik programların yerleştirme oranlarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yüzden 

mesleğe yönelik programlara yönelinmesi iktisadi idari bilimler alanında yerleştirme oranlarını 

yükseltebilecektir. Özellikle mesleğe yönelik eğitim veren kurumların işletmeler ve meslek 

kuruluşlarıyla işbirliğine gitmesi hem eğitim kalitesini arttıracak hem de mezunların işe 

yerleştirilmesi konusunda önemli katkılar sağlayacaktır. Böylece programın tercih edilirliği 

arttırılabilecektir. Günümüzde pek çok programda zorunlu staj uygulaması vardır. Ancak bu 

uygulama pek çok programda 20 işgünü ile sınırlıdır. Bu sürede öğrencinin işyerini tanıması ve 

işyerine ve kendine faydalı olabilmesi pek mümkün değildir. Bu yüzden özellikle mesleğe dönük 

programlarda öğrencilerin son sınıflarının son dönemlerinin tamamında staj yapması fayda 

sağlayabilir. Bu da tercih edilirliği arttırabilecektir. 

KAYNAKÇA 
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1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

815 

 

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADAR MAKEDONYA TARİHİ 
Yunus Emre TANSÜ* 

 

Özet 

Makedonya, Antik çağ’a kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Ülkenin topraklarının egemenliği Pers 

krallığından, Büyük İskender’e daha sonra Büyük İskender’den Roma imparatorluğuna geçmiştir. 

Makedonya krallığı 1371 senesinden sonra ise Roma imparatorluğundan, Osmanlı devletine geçmiştir.  

Yaklaşık 600 yıl boyunca Osmanlı devletinin egemenliğinde kalan bölge Rumeli topraklarının önemli bir 

kısmını oluşturmaktaydı. XX. yüzyıla gelindiğindeyse, Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti 

ülkelerinden biri olan Makedonya 1991 senesinde bağımsızlığını ilan edebilmiştir. Makedonya devleti 

bağımsızlığını ilan ettikten sonra ise bu seferde Yunanistan devletiyle “Makedonya” ismi aralarında krize 

neden olmuştur. Bu süreçte ise Avrupa Birliği Makedonya’yı ancak ismini değiştirdiği takdirde tanıyacağını 

söylemesi ayrıca bir sorun olmuştu. Bu sorun hala devam ederken yakın bir zamanda çözüme kavuşulmaya 

çalışılmıştır. 1995-98 yılları arasında ise Arnavutlar ile Makedonyalılar arasında problemler yaşanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Makedonya, Balkanlar, Bağımsızlık  

 

*Dr. Öğr. Üyesi. Yunus Emre TANSÜ, Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih 

Bölümü, Öğretim üyesi, ytansu@gmail.com 

Giriş 

Makedonya imparatoru Büyük İskender’den beri pek çok devlete ve uygarlığa ev sahipliği 

yapan ülke, gerçekten son derece işlek bir coğrafi konumuna sahiptir. Avrupalı devletlerin 

politikalarına yakın olan, daha sonraları her biri bir devlet olarak tarih sahnesinde kendilerine yer 

bulan Balkan devletleri, Batılı devletlerin hedeflerinde olmuştu. Bu konumu dolayısıyla tarih 

boyunca Roma, Bizans, Osmanlı Devleti, SSCB gibi pek çok büyük devletin hâkimiyeti altında 

varlığını sürdürmüştür. Balkan ulusları arasında etki sahibi olmak isteyen Avusturya-Macaristan, 

Rusya ile zaman zaman karşı karşıya gelen Osmanlı devleti özellikle bu iki devletin verdiği reform 

tasarıcıları ile yıllarca mücadele içerisinde olmuştur. Dönemin diğer güçlü devletleri olan İngiltere, 

Fransa ise deniz aşırı sömürgecilik faaliyetleri içersinde olduğu için Balkanlarda etkilerini 

göstermemiştir.  

 Balkanlarda egemenlik kurma, Karadeniz kıyılarına ve Boğazlara hâkim olma yolunda 

yolun da Balkanlardaki Slav kökenli milletlerin koruyuculuğunu üstlenen Rusya, Bulgar ve Sırp 

devletlerin kurulmasını ve varlıkların olmasından yana tavır sergilemiştir. Balkan devletleri birlikte 

hareket ederek Osmanlı devletine karşı ittifak kurmuşlardır. Rusya ve Avusturya-Macaristan 

devletlerin kışkırtması ile Panslavist politikasını gerçekleşmesi adına ise Osmanlı devletinden 

ayrılarak Balkan bölgesinde birden çok devletler ortaya çıkmış Makedonya’da onlardan bir 

tanesidir. Rusya’nın ve Avusturya-Macaristan’ın buradaki amacı ise ekonomik ve stratejik 

bakımından Makedonya’ya ilgi duymuşlardır. Bu ilgi ise Makedonya’nın istila edilmesine sebep 

olmuştur. Ülkenin tam statüsünün belirlenmesi ve istikrara oturması hususunda en sancılı dönem 

SSCB’nin dağılması, Yugoslav Devletinin ayrılması, vs. dönemlerde yaşanmıştır. 

Geçmişten Günümüze Kadar Makedonya Tarihi 

mailto:ytansu@gmail.com


1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

(ECONBUSS) 

1
st
 International Economics and Business Symposium 

(ECONBUSS) 

 

816 

 

Makedonya tarihinde ilk hâkimiyeti, M.Ö. 725 senesinde Argead Hanedanından, Birinci 

perdikas kurmuştur. Makedonya krallığını kuran bu hanedan, Yunan kökenli değildi krallık 

Sırbistan ve Trakya bölgesinde genişlemişlerdir. Bölge M.Ö. 513’ten 479’a kadar Pers krallığın 

hâkimiyeti altında kalmıştır. Perslerin çekilmesiyle Makedonya krallığının başşehri ise Pella 

olmuştur. Kral ikinci Amiktas, üçüncü Fredikas, ikinci İskender devrindeki hanedanlık 

kavgalarında, kuzey bölgesinden Balkan kavimlerin istilasına uğramışlardır. M.Ö. 359’da ikinci 

Filip’in kral olmasıyla, devletin otoritesini kuvvetlendirmiştir (Hacisalihoğlu, 2003:439). Krallıkta 

hanedan kavgası yaşanmaktaydı ve bu kavgaya son verilip istilacılar çıkartılmıştır. Sınırlar 

genişletilmiş ikinci Filip’ten sonra yerine Büyük İskender M.Ö. 334-323 kral olmuştur.  

Büyük İskender, Yunanistan, İran, Anadolu, Mısır ve Suriye’yi almıştır. Buralardan sonra 

Türkistan ve Hindistan bölgesine girmiştir. Büyük İskender, kazanmış olduğu savaşların sonunda 

yoldan çıkmış ve ahlaki yönden azıtmıştı henüz otuz üç yaşında sefalet içerisinde ölmüştür. M.Ö. 

323’te ise dördüncü İskender kral olmuştur. Onu Büyük İskender’in kumandalarından Antigonos 

Kiklons öldürerek, Makedonya krallığının başına geçmiştir. Bu şekilde Antigonos Makedonya’nın 

yeni hanedanın kurucusu olmuştur (Kut, 1999:8).  Romalıların bölgeye hâkim olmasına ise 

Makedonya krallığı karşı koymasına rağmen M.Ö. 172-168 yılları arasında üçüncü sefer sonunda 

yenilmişlerdir.  

Makedonya, Roma imparatorluğunun bir eyaleti haline getirilmiştir. Avrupa’daki kavimler 

göçü esnasında ve sonraki süreçte sık sık istilaya uğramış olan Makedonya, M.S. VI. yüzyılda 

Slavlaşmaya başlamıştır. IX. ve X. yüzyıllarda Bulgarlar ise bölgede güç kazanmıştır. Dördüncü 

Haçlı seferinde 1024-1224 yılları arasında Makedonya’da Latin krallığı kurulmuştur. Makedonya 

Latin Krallığı, 1230 senesinde Bulgarların, 1280 yılında ise Sırpların hâkimiyetine geçmiştir. 

Osmanlı devleti, Anadolu’da kuruldu adaleti üzerine idare edilmesi sayesinde kısa süre içinde 

genişleyip XIV. yüzyılda Avrupa kıtasına da hâkim olmaya başlamıştı. Osmanlı devletinin başında 

Osman Bey varken, Makedonya’ya ilk Osmanlı seferini 1324 yılında yapılmıştır ( Marttin, 2006:4). 

Osmanlı Sultanlarından I. Murat Han devrinde, 26 Eylül 1371 Çirmen zaferiyle Türklere 

Makedonya’nın kapıları açılarak, Balkanlardaki Mukavemeti kırılmıştır.  

1371’den sonra başlatılan Makedonya Fütühatı, 1373 yılına kadar ki süreçte tamamlamıştır. 

1877-78 Osmanlı-Rus (Doksan üç) harbine kadar yıllarca Osmanlı hâkimiyetinde kalan 

Makedonya, 1878’de Rusların işgaline uğramışsa da, aynı yıl yapılan Berlin Antlaşmasıyla 

tekrardan kurtarılmıştır. 1992-93 Balkan Harbinden sonra ise Makedonya, Osmanlı hâkimiyetinden 

çıkmıştır (Marttin, 2006:5). Bölgedeki Türk ve Müslüman ahali Anadolu’ya göç etmek 

mecburiyetinde kalmasına rağmen, bölgede hala çok sayıda Türk-İslam nüfusu yaşamaktadır. 

Makedonya, 1371’den 1913 yılına kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Makedonya’yı Bulgar 

anavatanının bir parçası olarak gören Bulgaristan Balkan savaşlarının getirdiği sonucu kabullenmek 

istemedi. I. Dünya Savaşı’na Ekim 1915’te Almanya’nın müttefiki olarak girip Sırbistan’ın 

idaresindeki Vardar Makedonya’sını işgal etti. Ege Makedonya’sı üzerinde de hak iddia etmeye 

başlayarak buranın doğu kesimini ele geçirdi. I. Dünya Savaşı, İtilâf devletlerinin yanında yer alan 

Sırbistan ve Yunanistan’ın galibiyetiyle neticelenince Bulgaristan tekrar eski sınırlarına çekilmek 

zorunda kaldı. Savaş sonunda yapılan Versailles Antlaşması’nda 28 Haziran 1919 Bükreş 

Antlaşması’nın kabul edildi (Aktan, 2005:61).  

I. Dünya Savaşı’ndan itibaren Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan elde ettikleri 

topraklardaki egemenliklerini kuvvetlendirici önlemleri arttırdı. 27 Kasım 1919’da Yunanistan ve 

Bulgaristan arasında gönüllü ahali değişimi anlaşması yapıldı. Ege Makedonya’sının 

Yunanlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri de 1923’te Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan 

ahali mübadelesi anlaşması oldu. 1936’da Yunanistan’da bir diktatörlük kuran Ioannis Metaxas 

bölgedeki Slavların Rumlaştırılmasına yönelik sıkı önlemlere başvurdu (Marttin, 2006:7). 
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Sırbistan’ın yönetimindeki Vardar Makedonya’sı Güney Sırbistan adı altında üç idarî birime 

Skopje, Bitola ve Stip ayrıldı.  

 

II. Dünya Savaşı öncesinde Makedonya yeniden karşılıklı işgal ve paylaşma planlarının 

hedefi haline geldi. Savaş başladıktan sonra yeniden Almanya’nın yanında yer alan Bulgaristan, bir 

yandan Yunanistan’ın egemenliğindeki Ege Makedonya’sının doğu kesimlerini (Drama, Kavala 

vb.), öte yandan Yugoslavya egemenliğindeki Vardar Makedonya’sının batı bölgeleri hariç 

tamamını ele geçirerek Büyük Bulgaristan hayalini gerçekleştirdi. Vardar Makedonya’sının batısı 

(Kalkandelen, Gostivar, Debre, Struga vb.) İtalya tarafından işgal edildi. Bulgar işgalindeki bölgede 

sıkı bir Bulgarlaştırma ve baskı rejimi uygulanmaya başlandı. Alman işgalindeki Selanik’te yaşayan 

Yahudileri ise daha kötü bir kader bekliyordu. Nazi rejimi tarafından yaklaşık 46.000 Yahudi 

Polonya’daki toplama kamplarına götürülerek yok edildi. Fakat II. Dünya Savaşı Almanların 

aleyhine dönünce 1944’te Sovyetler Birliği Bulgaristan’ı işgal etti. Bunun üzerine Vardar ve Ege 

Makedonya’sındaki Bulgar işgali sona erdirildi. Bundan sonraki dönemde Ege Makedonya’sında 

Yunan ve Pirin Makedonya’sında Bulgar hâkimiyeti gittikçe kuvvetlendirildi. Sırbistan’ın 

idaresindeki Vardar Makedonya’sı ayrı bir gelişmeye sahne oldu. Bu bölge Yugoslavya’yı oluşturan 

beş kurucu cumhuriyetten biri olurken Makedonya adı yeniden bir devleti tanımlayan isim haline 

geldi (Adanır, 2001:19).   

 

Bugünkü Makedonya. Modern Makedonya’nın doğuşu Balkanlar’da uluslaşma 

hareketlerinin en genç örneklerinden biridir ve gerek Balkan ülkelerinde gerekse Batı Avrupa’da 

halen tartışılmakta olan bir konudur. II. Dünya Savaşı esnasında Yugoslavya’nın işgaline karşı 

mücadele eden Yugoslavya Halk Kurtuluş Antifaşist Kurulu’nun 1943’te Jajce’de (Bosna-Hersek) 

gerçekleşen ikinci toplantısında Makedonya’nın Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ ve Bosna 

Hersek ile birlikte kurulacak federal Yugoslavya devletinin altı cumhuriyetinden birini oluşturacağı 

kararlaştırıldı. 2 Ağustos 1944’te ilk defa toplanan Makedonya Halk Kurtuluş Antifaşist Kurulu 

(ASNOM), Makedonya Devleti’nin kuruluşunu ilân etti (Altınbaş, 2005:9). Kurulun hedeflediği 

devlet tarihî Makedonya coğrafyasının tamamını kapsamaktaydı.  

1944’te Nazi işgalinden kurtulan Vardar Makedonya’sı, Tito’nun milliyetler politikasına 

uygun olarak Ocak 1946’da Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti’nin ilk anayasasının 

yapılmasıyla bu devlete eşit bir federal birim olarak katıldı. 1953’te Yugoslavya Federal Halk 

Cumhuriyeti’nde yeni anayasa düzenlemelerinin yapılışıyla federal cumhuriyetlerin hakları 

genişletildi ve 1963’teki anayasayla kurumsallaştırıldı. Georgi Dimitrov yönetimindeki Bulgaristan 

Halk Cumhuriyeti 1945 ve 1946’da Makedonya halkını resmen tanıdı ve Bulgaristan yönetimindeki 

Pirin Makedonya’sından seçilen milletvekillerine parlamentoda bir Makedonya grubu kurma vb. 

haklar verdi. Bu dönemde Bulgaristan’ın Yugoslavya ile bir federasyona girmesi planlanıyordu. 

Fakat Georgi Dimitrov’un öldürülmesi (1948) ve Yugoslavya’nın Stalin Rusyası’nın etkisinden 

çıkmasıyla Bulgaristan’la Yugoslavya arasındaki ilişkiler 1940’ların sonunda kötüleşmeye başladı. 

Bulgaristan, Yugoslavya’yı Makedonya’nın tamamını ele geçirmeyi planlamakla suçlayarak Pirin 

Makedonya’sında kültürel bir Makedonyalı varlığının bulunduğunu reddetti (Bayraktar, 2014:5). İki 

ülke arasındaki gerilim 1960’larda savaşa yol açacak derecede büyüdü. Yunanistan’daki Slav 

Makedon halk ise Yunan hükümeti tarafından komünist komşularla ilişkileri olduğu gerekçesiyle 

daha sıkı kontrol altına alındı.  

Yugoslav Makedonya Halk Cumhuriyeti içinde farklı etnik grupları barındırıyordu. Bu 

gruplar arasında evlilik gibi yollarla kaynaşmaya pek rastlanmamaktaydı. 1968’de ve 1980’lerde 

Makedonya’nın batı kesimlerinde çoğunluğu oluşturan Arnavutlar ile hükümet arasındaki ilişkiler 

gerilmeye başladı. Hükümetin Arnavutlar üzerine uyguladığı özellikle okullarla ilgili baskılar 

1988’de Arnavut gösterilerine sebep oldu (Kodal, 2014:380). “Makedon halkının ve Arnavut ve 
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Türk azınlığın devleti” diye adlandırılan ülke 1989’da “Makedon halkının millî devleti” şekline 

dönüştürüldü. Sovyetler Birliği’ndeki çözülmeyle birlikte Yugoslavya’nın da dağılmaya başlaması 

üzerine 8 Eylül 1991’de yapılan referanduma dayanarak 17 Eylül 1991’de Makedonya 

Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilân etti. Başlangıçta yaşanan sorunlara rağmen Yugoslavya Halk 

Ordusu (Sırp ordusu [JNA]) Makedonya’dan savaşsız olarak çekildi. Makedonya Cumhuriyeti’ni 

ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye, diğerleri ise Bulgaristan ve Arnavutluk olurken bağımsızlık 

yolundaki en büyük engeli Yunanistan’ın politikası oluşturdu.  

Yunanistan, Makedonya adının ve Büyük İskender zamanından kalma bir sembol olan 

Vergina güneşinin Makedonya Cumhuriyeti’nin bayrağında kullanılmasına karşı çıkıyordu. Bunu, 

kendi geçmişi olarak gördüğü bir tarihin sahiplenilmesi ve egemenliği altında bulunan Ege 

Makedonya’sı üzerinde hak iddiası anlamında yorumluyordu. Yunanistan’ın çabaları sonunda 

1992’de Avrupa Birliği Makedonya’yı ancak ismini değiştirdiği takdirde tanıyacağını ilân etti. 

Yunanistan’ın da onayıyla Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya (Former Yugoslav Republic of 

Macedonia (FYROM]) adıyla Nisan 1993’te Birleşmiş Milletlere üye olan Makedonya 

Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Şubat 1994’te Amerika Birleşik Devletleri tarafından da kabul edildi. 

Fakat aynı ay içinde Yunanistan, Makedonya’ya karşı 1995 Eylülüne kadar devam eden bir 

ekonomik ambargo başlattı. Bu tarihte yapılan bir anlaşmada Makedonya Cumhuriyeti bayrağını 

değiştirmeyi ve anayasada bazı değişiklikler yapmayı kabul etti. İsim meselesi için bir çözüm hâlâ 

bulunamamış olup müzakereler devam etmektedir. Bu anlaşmayla Yunanistan Makedonya 

Cumhuriyeti’ni resmen tanıdı. Böylece Makedonya Cumhuriyeti için diğer uluslararası 

organizasyonlara katılma yolu açılmış oldu. Nisan 1996’da Yugoslavya da Makedonya’yı resmen 

tanıdı (Marttin,2006:12). 

Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilân ettikten sonra karşılaştığı en büyük iç 

çalkantı Slav Makedonyalılar ile Arnavutlar arasındaki etnik bölünmedir. Birinci grup kendini 

devletin esas ve kurucu unsuru olan bir millet (narod) olarak görürken ülkenin batısında çoğunluğu 

oluşturan Arnavutlar, Yugoslavya dönemindeki gibi ikinci sınıf ve yalnızca bir azınlık olmak 

istemiyorlardı. 1992’de polisin bir Arnavut’u öldürmesi üzerine gösteriler başladı. Ardından 

meydana gelen çatışmaların sonunda pek çok önde gelen Arnavut, ayrılıkçı faaliyetleri gerekçesiyle 

tutuklandı. Şubat 1995’te Arnavut öğretim üyeleri tarafından Kalkandelen’de kurulan Arnavut 

Üniversitesi (Universitesi Tetovës) hükümet tarafından yasa dışı ilân edildi. 1996 yerel 

seçimlerinden sonra Arnavut bayrağı yasak edildi. Ardından Gostivar’da yapılan gösterilerde bazı 

göstericilerin polis tarafından öldürülmesi gerginliği daha da arttırdı ( Altınbaş, 2005:14). 1999’da 

yaşanan ve yüz binlerce Arnavut’un göç etmesine sebep olan Kosova krizi Makedonya’yı önemli 

ölçüde etkiledi. 

Makedonya’da 84 tane belediye vardır. Ağustos 2004’te Makedonya idaresi tarafından, söz 

konusu 84 belediye yeniden düzenlenmiştir. Bu belediye merkezlerinden on tanesi Büyük Üsküp’ü 

oluşturur. Makedonya Cumhuriyeti nüfusu 2002 nüfus sayımına göre 2.022.547 kişidir.  Halkın 

%58i büyük şehirlerde toplanmıştır Makedonya Cumhuriyeti çok etnik yapıya sahip bir devlettir. 

2002 sayımlarına göre en büyük nüfus 1.297.981 kişiyle Makedonlara aittir. Sonraki dağılım 

Arnavutlar 509.083; Türkler 77.959; Romanlar 53.879; Sırplar 35.939; Boşnaklar 17.018; Ulahlar 

9.695 şeklinde oluşmuştur (Marttin, 2006:12).  

Sonuç 

Uzunca bir süre SSCB’ye bağlı olan Yugoslav Sosyalist Federatif Cumhuriyeti, 1990’lara 

gelirken bir iç savaşa sürüklenmiştir ve dağılma belirtileri göstermeye başlamıştır. 1991 yılında da 

federasyonun en güney kesimini oluşturan Makedonya bu boşluktan yararlanmıştır. Balkanlarda 

merkezi pozisyonda bulunan ve stratejik öneme sahip Makedonya ancak bağımsızlığını 18 Ekim 
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1991 senesinde elde etmiştir. Makedonya’nın bağımsızlık kazanmasına en set tepkiyi ise 

Yunanistan göstermiştir. Yunanistan’ın, Makedonya’yı tanımaması nedeniyle Avrupa Birliği 

Makedonya’nın bağımsızlığını tanıma kararında aceleci ve ısrarcı olmamıştır. Makedonya’yı ilk 

tanıyan ülke Bulgaristan olmuştur. Türkiye’nin başında bulunan iktidar Süleyman Demirel 

hükümeti başından beri Balkanlarda barışçıl, uzlaşmacı ve bütüncül bir politika sisteminden yana 

bir tavır sergilemiştir. Bu sebeptendir ki, Türkiye devleti, Makedonya’yı tek başına tanıma 

politikasından yana olmamıştır. Yugoslavya’dan ayrılan ve Bosna-Hersek, Makedonya, Hırvatistan 

ve Sırbistan devletlerini hepsini birlikte tanıma politikasından yana olmuştur. Bosna-Hersek 

devletinde yapılan referandumunun yapılması ve sonuçlanmasını beklemiştir. Bu yüzden, 

Makedonya devletini tanıma tavrında pekte aceleci bir performans sergilememiştir.  
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ÖZET 

 

İçerisinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında ticari sınırlar artık internet sayesinde 

ortadan kalkmış ve işletmelerin daha rekabetçi ve sürdürülebilir olmaları için ise modern yönetim 

tekniklerinden yararlandıkları görülmektedir. İşletmelerin birbirleriyle ve tüketicilerle yapmış 

olduğu alışverişlerin daha güvenilir olması bakımından gerek geçmişte, gerekse de günümüzde pek 

çok hukuki düzenlemeler yapılmıştır.  İşletme yöneticilerinin yönetim ve finans dışında ayrıca 

hukuki açıdan da yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. İşletme yöneticilerinin içerisinde 

bulundukları işletmenin hem kişilerle yaptığı hem de işletmelerle yapmış olduğu alışverişlerle ilgili 

kurallar, sigortalar, ticari borçlar, işletmenin kuruluşu vb. ticari işletmeyle ilgili olan tüm hususlar 

ticaret kanunu kapsamındadır. Bu bağlamda işletme yöneticilerinin hem ilgili kanun olan ticaret 

kanunu, hem de ticaret hukuku ile ilgili farkındalıkları öne çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, 

öncelikle ticaret hukukuna vurgu yaparak ticaret hukukuna hâkim olan sistemleri ele almak, işletme 

yöneticilerinin ticaret hukuku ile ilgili farkındalıklarını incelemek ve bazı değerlendirmelerde 

bulunmaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Ticaret, Ticaret Hukuku, İşletme Yönetimi. 

 

A RESEARCH ON THE EXTENSION OF COMMERCIAL LAW 

OF BUSINESS ADMINISTRATORS 

 

ABSTRACT 

 In the age of information and technology, the commercial boundaries have been eliminated with 

the help of the internet and it is seen that enterprises benefit from modern management techniques in order to 

be more competitive and sustainable. Many legal arrangements have been made both in the past and 

nowadays in order to make the shopping with the consumers and consumers more reliable. In addition to 

management and finance, business managers should also be competent in legal terms. The rules of the 

businesses that the business managers of the enterprises they conduct with both the individuals and the 

businesses they have made with the enterprises, insurance, commercial debts, establishment of the enterprise 

etc. all matters relating to the commercial enterprise are covered by the commercial law. In this context, the 

awareness of business executives regarding both the commercial law, which is the related law, and the 

commercial law are prominent. The aim of this research is to examine the commercial law systems with an 

emphasis on commercial law and to examine and evaluate the business managers' awareness of commercial 

law. 
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 Key Words: Trade, Commercial Law, Business Management. 

1. GİRİŞ 

Günümüz işletmeleri birer açık sistem niteliği taşıdıklarından ötürü içerisinde oldukları çevre 

ile her zaman etkileşim ve iletişim içerisindedirler. Bu etkileşim ve iletişimler çok yönlü olmaktadır 

(Mucuk, 2013). Mal temininden, ürün/hizmet pazarlamasına varana dek işletmeler içerisinde 

bulundukları çevre ile de her zaman ticari ilişkiler içerisindedirler (Koçel, 2014). Bu etkileşim, 

iletişim ve ticari ilişkileri doğru ve sağlıklı şekilde sürdürmek için işletme yöneticilerine büyük 

görev ve sorumluluklar düşmektedir (Mucuk, 2013). İşletme yöneticileri, yönetim 

fonksiyonlarından olan planlama, örgütlenme, yönlendirme ve kontrolün dışında aynı zamanda 

hukuki açıdan da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır (Karahan, 2004). Çünkü 

hem tüketici, hem de satıcı bazı haklara sahiptir. İşletme yöneticilerinin de bu hukuki 

sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla, ticaret hukukuna hâkim olan ilkeleri bilmesi ve 

benimsemesi gerekmektedir. 

Ticaret, iktisadi bir faaliyet niteliğindedir. Ticaretle üretim faaliyeti ürünleri, tüketim faaliyeti 

haline getirilmektedir. Üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar olan tüm işlemleri ticaret 

olarak nitelendirmek mümkündür (Mucuk, 2013). Ayrıca bir organizasyon niteliği taşıyan ticaret, 

aynı zamanda piyasa ekonomisi niteliğini de taşımaktadır. Özetle hizmet ve malların üretimine, aynı 

zamanda değişimine ve tüketimine dair yapılan tüm faaliyetleri de “ticaret” olarak nitelendirmek 

mümkündür (Karahan ve Arslan, 2015).  

Ticaret ile ilgili kuralları, yukarıda da sözü edildiği üzere ticaret hukukunu ilgilendirmektedir. 

Ticaretin yapıldığı ve tüm ticari faaliyetlerin görüldüğü en temel unsurlar ise hiç kuşkusuz 

işletmelerdir (Başoğlu ve Kapancı, 2016). İşletmeler ise, ekonomik açıdan fayda sağlamak için bir 

takım ekonomik faaliyetlerde bulunmak üzere, emek ve sermayenin örgütlenmesi yoluyla kurulmuş 

olan ticarethane, fabrika ya da ticari bir biçimde işletilen müesseseler ticari işletme niteliğindedir 

(Mucuk, 2013). Söz konusu işletmeler gerek ticari işletme, gerekse de esnaf işletmesi niteliğinde 

olabilmektedir (Karahan, 2004). Fakat temel ticari faaliyetler ise ticari işletmelerde 

yapılabilmektedir. Çalışma başlığını oluşturan “Ticaret Hukuku” aynı zamanda ticari işleri ve bu 

işleri yapan ticari işletmelerle ilgisi olan bir nevi kurallar yumağıdır (Karahan ve Arslan, 2015). 

Ülkemizde ticari işlemler ile ilgili en önemli düzenleme 29.06.1956 tarihinde yürürlüğe giren 6762 

sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’dur (Köse, 2016).  

2000 sonrası ticari yaşamın küresel düzeye ulaşması ve durdurulamaz bir biçimde gelişmesi, 

aynı zamanda ekonomik rekabetinde her geçen gün ivme kazanmış olması ile birlikte hukuk 

kurallarının net bir biçimde ticari yaşam içerisindeki gelişmelere karşı ağır kalmasından ötürü 

ülkemizde dâhil olmak üzere pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bir takım yeni 

düzenlemelere gitmiştir (Başoğlu ve Kapancı, 2016). Ticaret hukukunun günümüzdeki durumu 

ticari yaşamın daha sağlam zemine oturtulması amacıyla TTK’da yeni değişiklikler yapılmıştır ve 

sonuç olarak TTK ile ilgili olan temel düzenlemeler ise 12.01.2011 tarihinde 6102 sayılı Kanun 

doğrultusunda yapılmıştır (Kayar, 2015).  

 

2. TİCARET HUKUKU 

Gerek ekonomi gerekse de hukuk biliminde “ticaret” kelimesi farklı kapsamlara sahiptir. 

Ekonomik açıdan ticaret, hizmet ve malların üretim ve aynı zamanda tüketim ile ilgili olan aşamalar 

arasındaki aracılık faaliyeti olarak tanımlanmaktadır (Taşkent, 2012). Ticaret Hukuku, ticari 

karaktere sahip tüm olaylarda yer alan ve ticari niteliğe sahip hükümler doğrultusunda oluşan bir 

kurallar yumağıdır ve Ticaret Kanunu kapsamında ticari hükümler yer almaktadır (Bahtiyar, 2012). 
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Ticaret Hukuku, hukuk düzeni içerisinde özel hukukun bir dalıdır. Bu amaçla ticaret hukuku, ticari 

işleyişi kolaylaştırmak amacıyla, değişen çağa ve ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla sürekli 

değişikliklere uğramıştır (Kayar, 2015). Ticaret Hukuku ile ilgili temel düzenlemeler 6102 sayılı 

TTK’da yer almaktadır. Fakat diğer kanunlardan olan Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu gibi 

kanunlarda da ticaret hukuku ile ilgili kurallar bulunmaktadır (Köse, 2016). Bu bağlamda ticaret 

hukuku (Ülgen ve ark., 2015; Kayar, 2015); 

 Malların gerek üretim gerekse de tüketim gibi aşamaları ticaret hukuku 

kapsamına girmektedir. 

 Ticaret hukuku; üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri 

düzenleyen ve bunları konu edinen bir hukuk dalıdır. 

 Özetle ticaret hukuku, ticari faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla 

oluşturulmuş bir hukuk dalıdır. 

Ticaret Hukuku, taraflar arasındaki hukuku işlemleri konu ele alan bir hukuk birimidir. 

Tacirler açısından, sahip oldukları hakları yasalar doğrultusunda korumaya alan ticaret hukuku, 

gerek işletme sahipleri gerekse de alıcılar açısından büyük öneme sahiptir ve kişilerin yasalar 

karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu ayrıntılı bir biçimde anlatmaktadır (Başoğlu ve Kapancı, 

2016). Kişiler arası ekonomik ilişkileri temel alan ve bu şekilde de tanımlanabilecek olan ticari 

hukuk, geniş kapsama sahip olan hukuk birimlerinden biridir (Kayar, 2015). Tüm bu 

açıklamalardan sonra ticaret hukukunun düzenlenmesinde hâkim olan sistemler aşağıda 

sıralanmaktadır. 

 

2.1. Ticaret Hukukuna Hâkim Olan Sistemler 

Ticaret hukukunun uygulama alanı hakkında hakim olan görüş ve sistemler vardır. Klasik 

görüş ve modern görüş olmak üzere iki görüş vardır. Araştırmanın bu kısmında bu görüşlerin alt 

sistemleri üzerinde durulacaktır.  

2.1.1. Klasik Görüş 

Klasik görüşte hâkim olan sistemleri sübjektif, objektif ve karma sistem şeklinde üç kısma 

ayırmak mümkündür. 

a) Sübjektif Sistem: Sübjektif sistemin konusunu tacirler oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

sübjektif sistem tacirler hukuku niteliğindedir. Bu sistem tacirler açısından ayrıcalıklı bir sınıf 

oluşturmuştur (Bahtiyar, 2012). Sübjektif sistem, 1673 ve 1681 tarihli Fransız Ticaret Emirnameleri 

ve 1897 tarihli Alman Ticaret Kanunu bu sistem doğrultusunda oluşturulmuştur. Sübjektif sistem 

açısından tacirin yaptığı tüm işlemler ticari iş niteliğindedir ve işlettiği yer de ticari işletmedir ve 

tacir ile ilgili davalar da ticari davalardır (Başoğlu ve Kapancı, 2016). Sübjektif sistem ile ilgili 

olarak çok fazla eleştiri yapılmıştır. Konu ile ilgili olarak ticaret hukukunun sadece tacirlere değil, 

tüm ticari işlemlerde uygulanması gerektiğinin altı çizilmiştir (Köse, 2016). 1789 yılında yaşanan 

Fransız Devrimi ise sübjektif sistemin sonunu getiren bir gelişme olarak tarihe geçmiştir. Fransız 

Devrimi’nden sonra sübjektif sistem ortadan kalkmış ve yerini objektif sisteme bırakmıştır 

(Taşkent, 2012).  

b) Objektif Sistem: Bu sistem, ticari iş açısından en uygun sistem niteliğindedir. Uygulama 

açısından da ticari muameleler öncelik taşımaktadır. Objektif sistem yukarıda da sözü edildiği üzere 

Fransız İhtilalı sonrasında ortaya çıkmıştır. Bir nevi tacir hukukuna karşı duruş niteliğindedir 

(Çetiner ve Yüksel, 2017). Buna göre bazı koşullara uygun olarak yapılan ticari işlemleri yapanlar 

tacir olarak kabul edilecektir ve ticari hükümler de yapılan ticari işlemlere uygulanacaktır. Yapılan 

ticari işlemler sonucunda ortaya çıkabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar ise ticari dava şeklinde 
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nitelendirilecektir ((Mutluer ve Uçaryılmaz, 2014). Burada dikkati çeken husus ise muamele ile 

ilgili olan husustur. Çünkü muameleyi yapan kişinin konumu önem arz etmemektedir. Burada önem 

arz eden husus ise, muamelenin yapılmış olmasıdır (Başoğlu ve Kapancı, 2016). Ticaret hukukuna 

girebilmesi açısından ise yapılmış olan muamelelerin ticari olması kafidir (Ülgen ve ark., 2015). 

c) Karma Sistem: Karma sistem, adından da anlaşılacağı üzere bu sistemde hem ticari iş hem 

de tacirler dikkate alınmaktadır. 1926 yılında oluşturulan TTK bu açıdan bir örnek niteliğindedir. 

Ancak karma sistem ile ilgili eleştiri ise “belirsizlik” olarak dikkati çekmektedir (Bahtiyar, 2012). 

İlerleyen süreçte ticaretin çeşitlenmesi ve söz konusu bu belirsizliklerin ortadan kaldırılması 

amacıyla modern görüş sistemi (ticari işletme sistemi) devreye girmiştir. 

2.1.2. Modern Görüş (Ticari İşletme Sistemi) 

Sübjektif sistemin yalnızca tacirleri öne çıkarması, objektif sistemin karmaşıklığı ve karma 

sistemin ortaya çıkardığı belirsizlik gibi durumlar, modern görüşün ortaya çıkmasına neden 

olmuştur (Ülgen ve ark., 2015). Modern görüş ticaret hukukunun, ne tacirlere ne de ticari muamele 

hukukuna haiz olmadığının altını çizmektedir. Modern görüşün temelinde ticaret hukuku, ticari 

işletmenin hukuku olduğunun altını çizmektedir (Bahtiyar, 2012). Ticari işletme kavramı yirminci 

yüzyıl sonrasında ortaya çıkan bir kavramdır. Bundan dolayı bu sistem yukarıda da belirtildiği üzere 

modern sistem şeklinde tanımlanmaktadır (Karahan ve Arslan, 2015).  

Modern sistemin içeriğinde, ticari işletme merkez konuma sahiptir. Böylece yapılmış olan 

tüm ticari faaliyetler, ticari işletmeler vasıtasıyla yürütülmüştür. Günümüzde de bu husus ile ilgili 

olarak farklı bir durum yaşanmamaktadır (Çetiner ve Yüksel, 2017). Bu bağlamda ticaret hukuku, 

ticari işletme ile ilgili olan muamele, fiil ve işlerin düzenlendiği bir hukuk niteliğini taşımaktadır 

(Mutluer ve Uçaryılmaz, 2014). 

2.2. Ülkemizde Ticaret Hukukunun Düzenlenmesi 

Türk hukuk sistemi, modern görüş doğrultusunda ticaret hukukunu ticari işletme şeklinde 

kabul etmektedir (Mutluer ve Uçaryılmaz, 2014). İlgili kanun olan TTK’da düzenlenmiş olan 

kurallar da ticaret hukukunun kapsamındadır (Eminoğlu, 2014). TTK ticaret hukuku açısından en 

temel ve önemli kaynakların başında gelmektedir. Ancak TTK yegâne bir kanun niteliğinde 

değildir. Çünkü TTK Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır (TTK, md.1). Tüm bu 

bilgiler doğrultusunda ülkemizdeki ticaret hukukunun yapı taşları aşağıda sıralanmaktadır (Taşkent, 

2012; Bahtiyar, 2012):  

 1840’dan sonra Meclis-i Ticaret kurulmuştur. 

 1850 yılında Kanuname-i Ticaret kabul edilmiştir. 

 1876 yılında Mecelle kabul görmüş ve 1850 yılındaki Kanunname-i Ticaret 

ile ilgili olarak bazı tamamlayıcı hükümlere yer verilmiştir. 

 1926 tarihli Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

 1929 tarihinde Deniz Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

 1956 yılında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

 Son olarak 2011 yılında 6102 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. 

2.3. Ticaret Hukukunun Kapsamı ve Özellikleri 

Ticaret hukuku kapsam bakımından oldukça geniş bir alana sahiptir. Öyle ki, ticaret hukuku 

özel hukukun Medeni hukuk ile birlikte en geniş kapsama sahip bir dalıdır. Ticaret hukukunun 

kapsamında (Karahan ve Arslan, 2015; Mutluer ve Uçaryılmaz, 2014; Bahtiyar, 2012; Ülgen ve 

ark., 2015);  
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Tacir: Tacir 6102 sayılı Kanun’da açık bir şekilde belirtilmiştir. İlgili kanunun 12. maddesinin 

1. ve 2. Fıkralarında tacir tanımı şu şekilde yapılmıştır. “Bir işletmeyi kısmen de olsa, kendi adına 

işleten kişidir. Bir ticari işletmeyi kurduktan sonra bu işletmeyi açtığını, sirküler, gazete, radyo, TV 

vb. ilanlar yardımıyla halka ilam edem ya da işletmesini ticaret siciline kaydettirmiş olan kişi, fiilen 

işletmeye başlamasa da tacir sayılmaktadır” (TTK, md.12). İşletme ister kendi adına, isterse de adi 

bir şirket ya da ne sebepten olursa olsun ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kişi, iyi niyetli üçüncü 

kişilere karşı tacir gibi sorumludur (TTK, md.18). Tacir, tüm borçlar için iflasa tabidir. Ek olarak 

ilgili kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescillettirmek ve 

Kanun doğrultusunda gerekli ticari defterleri tutma yükümlülüğü vardır (TTK, md.18). Her tacirin, 

yapmış olduğu tüm ticari faaliyetlerde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekmektedir. 

Tacirlerin birbirlerini temerrüde düşürmeye, sözleşme feshine, sözleşmeden dönme gibi ihbar ve 

ihtarlar, noter vasıtasıyla, taahhüt edilmiş olan posta, telgraf ya da güvenli elektronik imza 

vasıtasıyla kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır (TTK, md.18). Ticaret hukukunun kapsamında 

en önemli aktör olarak tacirler sayılsa da, bu özel hukukunun düzenleme alanı yalnızca tacirleri 

ilgilendiren konulardan oluşmamaktadır. Örneğin iki memurun birbirleriyle olan borç ilişkisi 

amacıyla düzenlenmiş olan senetler de ticaret hukukunun kapsamına girmektedir. Gene de herhangi 

bir şekilde esnaflarında haksız rekabet oluşturacak bazı faaliyetler içerisine girmeleri olasıdır ve bu 

davranışları yapanların tacir olmaması TTK’nın uygulanmasına engel teşkil etmemektedir (Çetiner 

ve Yüksel, 2017; Ülgen ve ark., 2015).  

 Ticari Şirketler: TTK’nın 124. maddesi uyarınca ticaret şirketleri; kolektif, 

komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden oluşmaktadır (TTK, md.124). 

Ticaret şirketleri tüzel kişiliğe sahiptir. Ticaret şirketleri Türk Medeni Kanunu’nun 48. 

Madde kapsamında yer alan tüm haklardan yararlanabilmekte ve borçları 

üstlenebilmektedir.    

 Ticaret sicili: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca il merkezindeki ticaret ve 

sanayi odaları ile ticaret odalarında faaliyet gösterecek şekilde ticaret sicili müdürlükleri 

kurulur (TTK, md.24). Ticaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi 

amacıyla toplanması ve işlenmesi gereken kişisel bilgiler, kişisel verilerin korunması ve 

bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin mevzuata uygun bir şekilde korunur (TTK, 

md.24). 

 Haksız rekabet: İlgili kanunun amacı kişilerin karşı karşıya kalacağı haksız 

rekabet ile ilgili olarak dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. İlgili kanun; 

rakiplerin birbirleriyle ya da tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkilemek 

maksadıyla aldatıcı veya dürüstlükle bağdaşmayan davranışların hukuka aykırılığına 

dikkat çekmektedir (TTK, md.54). İlgili kanunda kapsamı daha geniş olan ve her bir 

bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla, haksız rekabete neden olan kişilere iki yıla 

kadar hapis ya da adli para cezasına çarptırılmaktadırlar (TTK, md.62). 

 Cari hesap: Cari hesap, iki kişinin hukuki bir nedenden ötürü ortaya çıkan 

alacaklarını tektek ya da ayrı ayrı istemekten karşılıklı bir şekilde vazgeçerek, hem 

alacakların hem de borçların ayrıntılı bir şekle dönüştürülerek hesabın kapatılmasından 

sonra ortaya çıkan tutarı isteyebileceklerine ilişkin yapılan sözleşmedir. Ayrıca 

sözleşmenin geçerli olabilmesi için ise yazılı olması gerekmektedir. (TTK, md.89).  

 Kıymetli evrak: Kıymetli evrak, içerdiği hak, senetten ayrı olarak ileri 

sürülemez ve başkalarına da devredilemez niteliğe sahiptir (TTK, md.645). Kıymetli 

evrakın borçlusu borcunu teslim aldığı senet karşılığında ödemekle yükümlüdür. Hile ya 

da daha ağır bir kusur olmadıkça borçlu, senedin vadesi geldiğinde, senedin niteliğine 

göre alacaklı olduğu kişiye ödemede bulunarak borçtan kurtulabilmektedir (TTK, 
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md.646). Mülkiyet ya da sınırlı bir ayni hak kurmak için kıymetli evrakın devri için 

senet üzerindeki zilyetlik devri şarttır. Bunların dışında emre yazılmış olan senetlerde 

ciroya, nama yazılı senetlerde yazılı bir beyan gerekmektedir. Sözü edilen bu beyan 

evrakın ya da ayrı bir kâğıdın üzerine yazılabilmektedir (TTK, md.647). Kıymetli evrak 

zayi olması durumunda ise, evrakın iptaline mahkeme karar vermektedir (TTK, 

md.651). 

 Kara ve Deniz Taşıma Hukuku: Taşıma işleri ile ilgili hükümler TTK’da açık 

şekilde belirtilmiştir. 850. madde uyarınca taşıyıcı, taşıma sözleşmesi ile hem eşya hem 

de yolcu taşıma işini yapmaya mükellef kişidir. Ayrıca eşya tüm yükleri kapsamaktadır 

(TTK, md.850). İlgili Kanunun 856. maddesi uyarınca; taşıma senedi, taraflardan 

birinin istemesi halinde düzenlenmektedir. Senet üç nüsha şeklinde hazırlanmakta ve bu 

senet gönderici tarafından imzalanmaktadır. Gönderici, taşıyıcının da aynı şekilde 

taşıma senedini imzalamasını isteyebilir. Taşıma senedinin el yazısıyla imza, damga ya 

da mühür basılı olabilir. Düzenlenen üç nüshanın biri göndericiye, biri taşınan eşyaya, 

üçüncü nüsha ise taşıyıcıda kalır (TTK, md.856).   

 Sigorta hukuku:  Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin 

parayla ölçülebilecek bir menfaatinin zarara uğratan tehlikenin ve rizikonun olması 

durumunda bu zararın tazmin edilmesi veya birkaç kişinin hayat sürelerinden ötürü 

karşı karşıya kalabilecekleri olaylardan dolayı bir para ödemeyi ya da başka edimlerde 

bulunmayı kabul etmekle yükümlü sözleşmelerdir. Kooperatiflerde daha ziyade yapılan 

karşılıklı sigorta ise, 1402. Maddede yer almaktadır. Bir ya da daha fazla kişinin 

birleşmek suretiyle, belli bir rizikonun gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek 

zararları tazmin ederek borçlanmaları da karşılıklı sigortadır (TTK, md.1401-1402).  

2.4. İşletme Yönetimi Açısından Ticaret Hukukunun Önemi 

Ticaret hukuku, ticari ilişki içerisindeki tüm taraflar açısından koruyucu bir işleve sahiptir. 

Ticari faaliyetler, kişiler ya da kurumlar için büyük önem taşıdığından karşı karşıya kalınabilecek 

zararlar, geri dönülemez sonuçlar doğurabilmektedir. Gerek işletme sahipleri, paydaşları ve 

yöneticileri gerekse de işletme ile ticari ilişki içerisinde olan tüm taraflar açısından bağlayıcı 

fonksiyonlara sahip olan ticaret hukuku, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri açısından büyük 

öneme sahiptir. İlgili kanun olan TTK’da yöneticiler ile ilgili sorumluluklar, haklar ve 

yükümlülükler açıkça belirtilmiştir. TTK’nın 553. maddesinde, yönetim kurulu üyelerinin ve 

yöneticilerin, kanundan ve esas sözleşme yerine getirmekle yükümlü oldukları kusurları ihlal 

etmeleri durumunda, hem şirkete, hem pay sahiplerine, hem de şirket alacaklılarına karşı vermiş 

oldukları zarardan sorumludur (TTK, md.553) ibaresi yer almaktadır. Yöneticilerin hakları ile ilgili 

olarak da en çok dikkati çeken ise, 630. maddede “yöneticilerin işletme sahipleri tarafından 

görevden alınmaları halinde, tazminat hakları da saklıdır” (TTK, md.630) ibaresi yer almaktadır. 

Ticaret Hukuku açısından bir ticari işletmenin az çok devamlılık arz etmesi ve ekonomik amaç için 

yapmış oldukları faaliyetin bağımsız bir şekilde bir işletme müdürünün yönetiminde yapılması 

gerekmektedir.  

Günümüz kurumsal işletmeleri rakip işletmelerle yoğun bir rekabet içerisinde olduklarından, 

işletmelerin haksız rekabetle karşı karşıya kalma olasılıkları da oldukça yüksektir. İşletmelerin 

birbirleriyle yapmış olduğu bu rekabetin şartları TTK’da açık bir şekilde belirtilmiştir. Dürüstlük 

kurallarına aykırı bir şekilde yapılan duyuru ve reklamlar, rakip işletmelerin mal, ürün, fiyat, 

faaliyetlerini veya ticari işlerini kötülemek, haksız rekabetin başlıca suç fiilleri olarak göze 

çarpmaktadır (Ülgen ve ark., 2015). Ayrıca tüketicinin karar verme özgürlüğünü kısıtlamak ya da 

ortadan kaldırmak, mal/hizmetin gerçek değeri hakkında tüketiciyi yanıltmak, ürünün miktarı, 
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kullanım amacını, yararını veya tehlikelerini gizleyerek müşteriyi yanıltmakta en başlıca haksız 

rekabet fiilleri olarak dikkati çekmektedir (Kayar, 2015).  

Haksız rekabetin dışında, işletmeler açısından büyük öneme sahip olan ticaret sicili, kıymetli 

evrak, sigorta ve taşıma ile ilgili sorumluluk ve yükümlülüklerle ilgili kapsamlı açıklamaların yer 

aldığı TTK, bağlayıcı, koruyucu ve cezalandırıcı hükümler doğrultusunda, değişen çağa ve döneme 

uygun bir şekilde sürekli düzenlenerek, işletmeler ve işletmelerle ticari ilişki içerisinde olan tüm 

taraflar açısından bir güvence sağlamaktadır. 

 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Günümüz işletme yöneticiliği geçtiğimiz dönemlere kıyasla daha karmaşık ve spesifik bir hale 

gelmiştir. İşletme yöneticilerinin de başarılı olabilmeleri ve içerisinde oldukları işletmeyi 

sürdürülebilir bir hale getirmeleri için kendilerini pek çok alanda geliştirmeleri gerekmektedir. İşte 

ticaret hukuku da işletme yöneticilerinin kendilerini geliştirme aşamasında en az yönetim ve finans 

kadar önem taşımaktadır. Çünkü bir işletmenin kurumsal bir işletme olabilmesi açısından hukuki 

sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.  

İşletme yöneticilerinin hem çalışanlar, hem ticari ilişki içerisindeki taraflar, hem işletmenin 

paydaşları, hem de devlete karşı olan sorumluluk ve yükümlülükleri TTK’da açık bir şekilde 

belirtilmiştir. İşletme yöneticilerinin de bu sorumluluk ve yükümlülükleri harfiyen yerine getirmesi 

açısından ticaret hukuku yol gösterici niteliğe sahiptir. Yöneticiler ve işletme açısından önem 

derecesi yüksek olan hususlarla ilgili olarak, işletme yöneticilerinin farkındalık düzeyini arttırmak 

amacıyla, ilgili Kanunda yer alan hak, sorumluluk ve yükümlülüklerle ilgili konuları ve maddeleri 

kapsamlı bir şekilde incelemeleri gerekmektedir.  
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Abstract 
This paper aims to present the verses of Holy Qur'an and the Prophetic Hadith which 

encourage and induce to behave according to organizational citizenship behaviors dimensions, and 

to emphasize the relationship between organizational citizenship behaviors dimensions and Holy 

Qur'an and the Prophetic Hadith which are the first and second reference of  Islamic instructions.  

This research is a theoretical study where it depends on the verses of Holy Qur'an and the 

Prophetic Hadith as it is mentioned before and previous studies which is related to this subject. 

As the findings and results of this research; either Holy Qur'an verses and chapters or the 

Prophetic Hadith encourage the believers, Muslims and all people who read or hear of it to behave 

according to the dimensions of organizational citizenship behaviors not as a management system or 

theory but as an Islamic instructions. 

This research concluded that, there is a relationship between the verses of Holy Qur'an and 

the Prophetic Hadith and organizational citizenship behaviors dimensions.  

Finally, it is recommended to give importance for Islamic instructions specially which are 

mentioned at both of Holy Qur'an and the Prophetic Hadith, also Holy Qur'an and the Prophetic 

Hadith have to be read not as religious books only, but also as books of management and system.  

 

Introduction 
More than 1,400 years ago, Islam still invites for goodness and good behavior, also Islamic 

instructions which present at Holy Qur'an and Prophetic Sunnah and Hadith showed many examples 

of those behaviors. Some of those behaviors in the social and management sciences are called as 

organizational citizenship behaviors while at Islamic sciences they are named or called as Islamic 

behaviors or ethics. Islam is not only spiritual religion but also life style religion, where Holy 

Qur'an and Prophetic Sunnah and Hadith encourage believers to be a good example for all people 

and behave and conduct with others in good ways. According to the previously mentioned the 

importance of this research can be appeared firstly, by presenting the relationship between 

encouraging instructions which are mentioned at texts of Holy Qur'an and Prophetic Sunnah and the 

dimensions of organizational citizenship behaviors. Secondly, by emphasis on the idea of Islam is 

not only spiritual religion but also life style religion. 

 

Organizational Citizenship Behaviors Definition 

As Smith et al. (1983: 653) cited, Katz (1964) identified three basic types of behavior 

essential for a functioning organization (a) People must be induced to enter and remain within the 

system, (b) they must carry out specific role requirements in a dependable fashion; and (c) there 
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must be innovative and spontaneous activity that goes beyond role prescriptions. Concerning this 

third category, Katz noted, "An organization which depends solely upon its blue-prints of 

prescribed behavior is a very fragile social system". Then in 1988 Organ identified “organizational 

citizenship behavior” (OCB) as “individual behavior that is discretionary, not directly or explicitly 

recognized by the formal reward system, and that in the aggregate promotes the effective 

functioning of the organization” (Organ 1988:4). '' There is no expectation of any external reward 

under the individual's sincere feelings and willful organizational citizenship behavior '' (Sezgin, 

2005: 320). Organizational citizenship behaviors can be defined as individual behaviors that 

provide brief voluntary contributions that are out of the employee's job description (İpek ve Saklı, 

2012: 252). All businesses are willing to have employees who voluntarily work, use their skills, 

their qualities and strength, exhibit positive attitudes and behaviors for the organization, and protect 

and maintain the organization and colleagues (Kaplan, 2011: 2). 

 

Organizational Citizenship Behaviors Dimensions 

According to Organ (1988) the organizational citizenship behavior five dimensions are: 

Altruism, Civic Virtue, Conscientiousness, Courtesy and Sportsmanship (Çetin, 2004). 

 

Altruism 

Altruism—capture behavior that is directly and intentionally aimed at helping a specific 

person in face to-face situations (e g, orienting new people, assisting someone with a heavy 

workload) The eliciting stimulus, in other words, is someone needing aid, as the fashion of social 

psychological studies of altruism Thus, this dimension is referred to as Altruism (Smith et.al, 

1983:657). While according to Organ (1988:96) altruism, are voluntary actions that help another 

person with a work problem—instructing a new hire on how to use equipment, helping a coworker 

catch up with a backlog of work, fetching materials that a colleague needs and cannot procure on 

his own.  

In other words altruism is focusing on co-worker's benefits or organization benefits 

regardless of the employee's benefits where this employee is satisfied in this situation. 

 

Conscientiousness 

Conscientiousness is a pattern of going well beyond minimally required levels of 

attendance, punctuality, housekeeping, conserving resources, and related matters of internal 

maintenance (Organ, 1988:96), where it is cited Bez (2010:38) Graham (1991) and Van Dyne et al. 
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(1994) use the term obedience and emphasize its crucial role in improving OCB. By the same token, 

through voluntary employee obedience to organizational rules, procedures and regulations, while 

Moorman and Blakely (1995) use the idea of personnel industry described as working extra hours 

and putting in additional efforts to create and implement new projects to enhance the organization’s 

well-being.  conscientiousness is the behavior of being willing to do more than the requirements of 

the work in the organization (Kaya, 2010: 113). 

 

Courtesy 

Courtesy is subsumes all of those foresightful gestures that help someone else prevent a 

problem—touching base with people before committing to actions that will affect them, providing 

advance notice to someone who needs to know to schedule work (Organ, 1988:96), It includes the 

conscious behaviors of the employees in order to prevent problems in the organization. In this 

context, courtesy indicates the need for employees to act in a thoughtful and controlled manner 

before the behaviors that will affect their work and to make necessary efforts to solve them by 

determining the problems that will cause problems (Demirel et.al, 2011:37). 

In other words, to behave politely in organization and with co-workers whatever the case 

faces the employee 

 

Civil Virtue 

Virtue is responsible, constructive involvement in the political process of the organization, 

including not just expressing opinions but reading one’s mail, attending meetings, and keeping 

abreast of larger issues involving the organization (Organ, 1988:96).  Civic virtue represents a 

macro-level interest in, or commitment to, the organization as a whole. This is shown by a 

willingness to participate actively in its governance (e.g., attend meetings, engage in policy debates, 

express one’s opinion about what strategy the organization ought to follow, etc.); to monitor its 

environment for threats and opportunities (e.g., keep up with changes in the industry that might 

affect the organization); and to look out for its best interests (e.g., reporting fire hazards or 

suspicious activities, locking doors, etc.), even at great personal cost. These behaviors reflect a 

person’s recognition of being part of a larger whole in the same way that citizens are members of a 

country and accept the responsibilities which that entails (Podsakoff et. al, 2000: 525) 

Civil Virtue: It means that the employees feel responsible for the events affecting the 

organization and they voluntarily participate in the decisions and meetings. (Basım ve Şeşen, 2006: 

87). 
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Sportsmanship 

Sportsmanship is a citizen-like posture of tolerating the inevitable inconveniences and 

impositions of work without whining and grievances. (Organ, 1988: 96).  Sportsmanship, which can 

also be expressed as volunteering and gentleman hood, includes being tolerant of the problems in 

the work and means that employees can endure many troubles and difficulties without complaining 

(Sezgin, 2005: 324). 

 

Organizational Citizenship Behavior Dimensions Inspired by the Holy Qur'an 

and Sunnah 

 

1. Altruism inspired by Holy Qur'an and Sunnah 

In this study, the meaning of altruism has already been mentioned, where it will be 

identified some verses that have been mentioned altruism behavior in the Holy Qur'an and Sunnah. 

One of these verses:  

 
(Khan and Hilali, H.1404: ch. 2/v. 177:35)    

Where the previous verses mentioned to the action or doing of goodness is one of the 

evidence of believing of Allah and this goodness is represented in giving others money even if it is 

loved, where money words in this context not only means money but also means any thing to be 

given whether it is money, food, in case of organizations it can be also considered as time, 

experience, advises, helping co-workers …etc, where these type of people who are mentioned in 

this verses are described by Allah as who fear Allah more than any one or thing. 
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While the next two verses form the same chapter also discusses the subject of spending 

money in the way of Allah, where Allah promises the spenders of his way that He will increase 

their money more than they had spent, but these spenders have not to be harmful or harmed others 

after giving or doing goodness for others, in the end of this verses Allah continued His promises for 

the spenders of His way that they will not feel of fear or sadness. From the above were mentioned it 

can be applied on the organizations that if the employee helps his co-workers in their tasks or 

missions without harming them or notifying them that he patronized them, theses type of citizen 

employees are always feel comfortable and they are always loved by their co-workers and 

employers or top managers, where if they fells in any problems many people will help them. And 

that is absolutely will happened because it is a promise from Allah that this kind of spenders they 

will never feel of fear of sadness.  

 

 
(Khan and Hilali, H.1404, ch. 2/v. 261-262:59)    

 
(Khan and Hilali, H.1404, ch. 59/v.9:751)  

In the previous verse the word of altruism comes as a verb to prefer others on yourself even 

though you in need of what you gave, where Allah considers them as success because they not only 

prefer others on their self but also they prevent their self from the meanness or stinginess. In the 

case of the organizations context it can be explained as when you give or spend your time in 
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working to help other and you need this time to finish your tasks or you do not take your break time 

or lunch time to help your co-workers to finish their tasks, where you are in this case of spending 

you time or effort to help others is kind of altruism. 

While according to the Sunnah of Prophet as it was mentioned in his Hadith "none of you 

will believe until you love for your brother what you love for yourself" 

(40hadithnawawi.com/index.php/the-hadiths-13). In this Hadith our Prophet encourages the 

believers to wish and love for others what they love to their selves and he made a relation between 

believing of Allah and loving others that as believers they will not be completely considered as 

believers unless they love for others what they love to themselves. Also in other Hadith our 

prophet Muhammad said: Allah helps the slave as long as the slave helps his brother.(Muslim Abu 

Hurairah, www.nabulsi.com)  While that can also applied in the organizations sector that you will 

not be considered as a citizen of this organization until you help and love your co-workers and wish 

them a good things in their work and that can be represented in action of helping them to do their 

job or achieve their goals and success in organization. This case of loving others is anther side of 

altruism         

 

    

2. Conscientiousness inspired by the Holy Qur'an and Sunnah 

In Islamic instructions one of the important behaviors is to be conscientious Muslim and to 

obey the Islamic instructions according to Allah's orders, in the next verses it will be able to explain 

the meaning of conscientiousness in Islam. 

 
(Khan and Hilali, H.1404, ch. 4/v.58-59:118) 
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 (Khan and Hilali, H.1404, ch. 5/v.8:144) 

 
(Khan and Hilali, H.1404, ch. 3/v.76:82) 

 
(Khan and Hilali, H.1404, ch. 4/v.135:132) 

 
(Khan and Hilali, H.1404, ch. 9/v.105:263) 

In the previous verses Allah orders us to be honest and equitable judge between people, and 

then He in the next verse of the same chapter commands us to obey His orders, our Prophet's orders 

and our guardians' or masters' orders. Then in the verses had been followed Allah focuses at the 

point of being an honest witness even though the position of whom will be in the against side. In the 

last verse He urges us to work then He, our Prophet and the rest of believers will see our deeds, but 

in the implicit meaning this working has to be viewable deed. In one of the mentioned verses Allah 

said He loves the people or individuals who follow His orders and fear Him and in another verses 

He said that He is listener Knower and Foreteller. The previous verses can be applied its 

instructions at the organizations under the dimension of conscientiousness, where that can be 

represented by being honest in the working, doing our tasks and job in the good way because it will 

be shown by our managers, co-workers and who are concerns. And also according to the 

conscientiousness under the instructions of the Holy Qur'an the employees have to be honest in all 
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situations no matter what the position of others also they have to be faith in their affairs in all cases 

then they have to obey their managers and top supervisors under the law and the rules of 

organizations. The result of following the dimension of conscientiousness in organizations that our 

managers and co-workers will love us and be our supporters conversely opposed individuals will 

fears us.  

While according to the Sunnah of Prophet as it was mentioned in his Hadith: Allah loves if 

any of you has done a deed to perfect it” (Um almu'minin Aishah, www.al-jazirah.com), according 

also to this Hadith our Prophet encourage believers to be master and perfect their deeds and that can 

also applied at organization that must all employees perfect their job and do their best at the work.  

 

3. Courtesy inspired by the Holy Qur'an and Sunnah 

The behavior of courtesy is one of the important dimensions of organization citizenship 

behavior where that is represented in Holy Qur'an as Allah's and His Prophet's instructions and 

orders, courtesy as a behavior is recommended in Islam. Here are some verses and Hadith 

presenting this concept:  

 
(Khan and Hilali, H.1404, ch. 3/v.159:97) 

 
     (Khan and Hilali, H.1404, ch. 4/v.86:123) 

In the previous first verse Allah talks to His Prophet and tells him that if he had been rough 

or rude no body will stay or sit with him then He orders him to forgive them and to ask Allah for 

that also then He commands him to consult them in matters. While the next verse Allah orders us to 

retune the greeting in better way than what we were greeted or to retune it as the same.  

While the below verse Allah describes our Prophet Muhammad and who are with him that 

they are behave roughly with disbelievers and they are merciful between each other      

http://www.al-jazirah.com/
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      (Khan and Hilali, H.1404, ch. 48/v.29:697) 

While according to the Sunnah of Prophet as it was mentioned in his Hadith: 1) he said to 

Alashaj bin Abdu-Qais that you have to characteristics that Allah loves them, the gentleness and 

patience (endurance)- controlling of angriness. (Muslim, www.ar.islamway.net) 

2) The angriness from Evil where Evil created from fire and the fire is put out by water so if 

any of you become angry let him perform ablution. (Al-Imam Amad, Abu Daoud, Atiah bin Orwah, 

www.islamweb.net).     

According to what is mentioned above from Holy Qur'an and Hadith if it is applied at the 

environment of organizations it will be under the dimension of courtesy where those mentioned 

verses and Hadiths encourage believers and employees to behave according to those behaviors. 

      

4. Civil virtue inspired by the Holy Qur'an and Sunnah 

 
(Khan and Hilali, H.1404, ch. 5/v.2:141) 
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(Khan and Hilali, H.1404, ch. 3/v.110:89) 

 

 
(Khan and Hilali, H.1404, ch. 3/v.114: 90) 

 

 

 
(Khan and Hilali, H.1404, ch. 5/v.2:157) 

 

While according to the Sunnah of Prophet as it was mentioned in his Hadith: the best of you 

who is the best for his family and I’m the best of you for my family. (Ali bin Abi Talib, bin Asaker, 

www.islamqa.info) , according to all previous verses and Hadith Islam Instructions references and 

recourses encourage all people and believers whether in work or at all life mattes to be the best and 

civilized individuals at the community.      
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5. Sportsmanship inspired by the Holy Qur'an and Sunnah 

 
(Khan and Hilali, H.1404, ch. 41/v.34:647) 

 

While according to the Sunnah of Prophet as it was mentioned in his Hadith: it is not 

permissible for Muslim to abandon his brother over three nights and one of them threw his face 

away from his brother and the brother do the same, but the best of those who begin with greeting 

(peace), (Muslim and Bukhari, Abu Ayoup AlAnsari, www.islamqa.info). 

According to what mentioned above from the Holy Qur'an and Hadith, it is must be known 

that these two Islam instructions references and resources urge Muslim people believers and also 

individuals whom working at any organizations to face and meet any problems at the work with 

good behaviors and they have to pass over any problems with other or co-workers at workplaces.   

 

Conclusion  

This research concluded that, there is a relationship between the verses of Holy Qur'an and 

the Prophetic Hadith and organizational citizenship behaviors dimensions.  

Also it is clear from all the mentioned verses and Hadiths that the two instructions 

references and resources of Islam Holy Qur'an and Sunnah encourage and invite believers to behave 

in a correct we and those behaviors are the same of the organizational citizenship behaviors. 

 

Recommendation 

Finally, it is recommended to give importance for Islamic instructions specially which are 

mentioned at both of Holy Qur'an and the Prophetic Hadith, also Holy Qur'an and the Prophetic 

Hadith have to be read not as religious books only, but also as books of management and system.  
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, Bişkek şehrinde faaliyette bulunan KOBİ niteliğindeki hazır giyim sektöründeki işletmelerin 

yönetim ve organizasyon sorunlarını tespit etmektir. Bu amacın yanısıra insan kaynakları yönetimine ilişkin sorunlar da 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

Araştırmanın evreni için Kırgızistan’ın başkenti olan Bişkek’teki Hazır giyim sektöründe faaliyette bulunan 187 KOBİ 

belirlenmiştir. Tesadüfi olarak seçilen 62 işletmeden anket yöntemi ile veriler toplanmış ve 50 geçerli veri setine 

ulaşılmıştır.  Araştırma kapsamına yönetici kadrosunda olan kişiler dahil edilmiştir. 

Araştırmada beşli Likert ölçeğine göre düzenlenen ve iki bölümden oluşan veri seti kullanılmıştır.  Birinci bölüm 

yöneticilerin demografik özelliklerini ve mesleki bilgilerini tespit etmeye yönelik 14 sorudan oluşan tanımlayıcı 

sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise, yönetim ve organizasyon sorunlarına ilişkin planlama, karar alma, 

koordinasyon ve kontrol, organizasyon, yetki devri, insan kaynakları ve eğitime ilişkin ifadeleri kapsamaktadır.  

Araştırma sonuçlarına göre; işletmelerin üst düzey yöneticilerinin aynı zamanda işletme sahipleri olduğu ve genelde 

deneyime sahip oldukları ancak profesyonel anlamda tam bir bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir. İşletme 

sahipleri eğitimden ziyade kendi deneyimlerine dayanarak karar verme yoluna gitmektedirler. Genellikle işletmelerde 

kısa ve orta dönemli planlama yapılmaktadır.  

Hazır giyim işletmelerinde imalat işletmeleri olduğu için genellikle üretim fonksiyonuna önem verilmektedir. İşletmede 

kararların daha çok işletme sahibi veya üst düzey yöneticiler tarafından alındığı, alt düzey yöneticilerin ve çalışanların 

kararların alınmasında etkili olmadıkları görülmektedir. Elde edilen verilere göre işletmelerin çoğunda belirli bir 

organizasyon şeması yoktur. İşletmelerin çoğunluğunda insan kaynakları planlamasının iyi yapılmadığı ve çalışanların 

eğitimine de önem verilmediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tekstil Sektörü, Hazır giyim, KOBİ, Yönetim, Organizasyon, Kırgızistan 

Jel Kodları: L2, L26, M1, M16 

DETERMINATION OF THE MANAGEMENT AND ORGANIZATION 

PROBLEMS OF SMEs IN CONFECTION SECTOR: THE CASE OF 

BISHKEK 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the management and organizational problems of the enterprises in the 

confection sector, which is in the form of SME which is active in Bishkek city. In addition to this aim, problems which 

are related to human resources management have been tried to be determined. 

In order to represent universe, 187 SMEs operating in the ready-to-wear sector in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, 

were identified.  Data from 62 randomly selected surveys were collected and 50 valid data sets were obtained. The 

management staff has been taken into consideration in this research. 

In this study, a data set which is built considering Likert Scale was used and this data set consist of two parts: In the first 

part, descriptive questions consisting of 14 questions to determine demographic characteristics and professional 

knowledge of the managers are given. the second part covers the planning, decision making, coordination and control, 

organization, delegation, human resources and education related to management and organization problems. 

According to the research results; it can be concluded that the senior executives of the enterprises are also the owners of 

the enterprise and they have experience in general, but they do not have a complete professional knowledge. Business 
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owners make their decisions according to their own experience rather than training. Generally, short and medium term 

planning is carried out in enterprises. 

Since garment enterprises are acceptable as a manufacturing company, production function is very important in these 

sectors. It is seen that the decisions taken in the enterprise are mostly taken by the business owner or the senior 

managers, and the lower level managers and employees are not effective in making the decisions. According to the 

collected data, most of the enterprises do not have a specific organizational schema. In the majority of enterprises, it 

was determined that human resources planning were not set up well and employees' education was not given 

importance. 

Key words: Textile Sector, Confection, SME, Management, Organization, Kyrgyzstan. 

Jel Codes: L2, L26, M1, M16 

1. GİRİŞ 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ); ülkeler için girişimciliğin gelişmesi, ekonominin 

canlanması, istihdam yaratma, teknolojik gelişim ve yapısal değişim bakımından üzerinde 

durulması gereken önemli kuruluşlardır. KOBİ’lerin ekonominin temel taşı olduğunu ABD, 

Avrupa, Japonya gibi gelişmiş ülkeler örneğinde görebiliriz. Bir ekonominin büyümesi mutlaka o 

ülkenin üretim hacmine bağlıdır. Kırgızistan’da girişimciliğin düşük düzeyde olması, üretimin 

arttırılamaması ve ekonominin ithalata bağlı olması, halkın %37’nin fakirlikte yaşam geçirmesi, 

işsizliğin artması gibi sorunlar KOBİ’lerin önemini daha da arttırmaktadır. Diğer ülkelerde olduğu 

gibi Kırgızistan’da da üretimin arttırılması, istihdam alanlarının yaratılması ve ekonominin 

büyümesi için KOBİ’lerin rolü öne çıkmaktadır. 2014 yılına göre Kırgızistan’da 12712 küçük,793 

orta işletme faaliyet göstermektedir. KOBİ’ler Kırgızistan ekonomisinde GSMH’nın katma 

değerinin %39’ini ve halkın %19,1’ini iş yeriyle sağlamaktadır. Kırgızistan’daki KOBİ’ler 

faaliyetlerini etkin düzeyde yürütemediklerine göre üretim hacmi düşük düzeyde kalmakta ve 

yeterli performansı gösterememektedirler. Günümüz şartlarında KOBİ’ler güçlü rekabet ortamına 

dayanamadığı için faaliyetlerini sürdürmede birçok engellerle karşı karşıya kalmakta ve sonunda 

faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmaktadır. KOBİ’lerde bu problemler birçok nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. KOBİ’lerin günümüz şartlarında varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelişmesi için 

yönetim ve organizasyon konularını bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Yoğun rekabetin 

yaşandığı günümüz iş ortamında, KOBİ’lerin ayakta kalabilmeleri ve gelişim gösterebilmeleri için 

karşılaştıkları yönetim ve organizasyon sorunlarının çözüm yollarını araştırmaları ve gerekli 

adımları atmalarının önemi büyüktür. 

2. TEORİK ÇERÇEVE 

KOBİ'ler, büyük işletmelerin çekirdeğini oluşturarak, ülke ekonomileri için hayati öneme sahip, 

ekonomilere dinamik bir yapı kazandıran ve o ekonominin ölçütü olarak kabul edilen işletmelerdir. 

Bir ekonomide rekabet ortamının gelişmesi ve ekonomik hayatın sağlıklı olarak işleyebilmesi için 

vazgeçilemez özellikte kurumlardır. Başarılı olarak nitelendirilen büyük işletmelerin geçmişlerine 

bakıldığında pek çoğunun sağlıklı büyümeyi başarabilmiş eski küçük işletmeler oldukları 

görülmektedir (Çivi, 2001:36).  

Sosyo-ekonomik anlamda meydana gelen değişiklikler ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna 

geçişle birlikte ulusal ekonomi politikalarının gittikçe birbirine yaklaşmasıyla, tüm dünyada para, 

sermaye ve mal hareketlerinin sınır tanımaz hale gelmiştir. Bu nedenle evrensel bir kimlik kazanan 

piyasa ekonomisinin temeli olan rekabetin yerleşmesi ve devam ettirilebilmesi için KOBI'lerin 

varlığı önem arz etmektedir. KOBİ'ler bir ekonominin, sosyo- ekonomik yapısı çerçevesinde 

sanayileşmesinin, sağlıklı kentleşmenin ve optimum dağılım ve ticaret uygulamalarının sürükleyici 

faktörü ve vazgeçilmez öğesi olarak kabul edilmektedir. Küreselleşen ekonomi ile birlikte ulusal 

pazarların yanı sıra, uluslararası pazarlara da üretim yapar hale gelen KOBİ'ler, esnek yapıları 

dolayısıyla farklılaşan pazarlardaki farklı talepleri karşılayabilmekte, aynı zamanda yeni ve yaratıcı 

ekonomik faaliyet alanları oluşturabilmektedir. KOBİ'ler yeni üretim yöntem ve tekniklerine, yeni 
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pazarlama stratejilerine uyum sağlayabildikleri takdirde sahip oldukları esneklik ve yenilik 

nitelikleriyle sanayileşme sürecinin itici gücünü oluşturabileceklerdir. KOBİ'lerin istihdam 

yaratmadaki rolü, bölgesel ve yerel kalkınmaya katkıları ve ekonomideki önemi tüm dünya 

ekonomileri tarafından kabul edilmektedir (Yonar, 2008). 

2012 tarihinde Türkiye’de 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile 

KOBİ tanımı revize edilerek karmaşaya son verilmiştir. 

KOBİ Türkiye’de resmi tanıma göre 250 kişiden az yıllık işçi çalıştıran ve yıllık mali bilançosu ya 

da net satış hasılatı 40 milyon TL’yi geçmeyen ve mikro işletme, küçük işletme ve orta 

büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca KOBİ olarak adlandırılan işletmelerdir. 

Çalışan sayısına göre, 1-9 arasında işçi çalıştıran işletmelere mikro ölçekli işletmeler, 10-49 

arasında işçi çalıştıran işletmelere küçük ölçekli işletmeler olarak değerlendirmiştir.50-249 arasında 

işçi çalıştıran işletmelere orta ölçekli işletmeler ve 250 üzeri işçi çalıştıran işletmelere ise büyük 

ölçekli işletmeler tanımını kullanmıştır (TÜİK 2015). 

Kırgızistan’da ise KOBİ’lerin sınıflandırılması 1998 yılındaki 78 sayılı kararnamede yer alan 

çalışan sayısı ve satış tutarına göre yürütülmektedir. Küçük ve Orta Boy İşletmeler tüzel kişiler, 

yasal ve kurumsal yönetim biçiminden bağımsız, Kırgız Cumhuriyetinin Hükümetinin 17 şubat 

1998 yılında N 78 “İşletmelerin sınıflandırılmasının temel düzeni’’ adlı kararına uygun çalışan 

sayısına sahip olan ticari işletmelerdir. Bu sınıflamaya göre, 15 kişiye kadar çalışana sahip olanlara 

Çok Küçük İşletmeler, 15-50 kişiye kadar Küçük İşletmeler, 51-200 arası çalışana sahip olanlara 

Orta İşletmeler ve 201 kişiden fazlaysa Büyük İşletmeler tanımı verilmektedir (www.stat.kg).  

Kırgızistan’daki küçük ve orta boy işletmeleri tüm kriterlere göre değerlendirildiğinde şu sınıflama 

yapılabilir (Kırgız Cumhuriyeti, Miili İstatistik Komitesi Kararı, 2011-2015): 

Küçük İşletmeler: yıllık satış tutarı 500 bin som’u geçmeyen, işçi sayısı imalat sektöründe 50 

kişiden, imalat yapmayan sektörde 15 kişiyi geçmeyen işletmelerdir. Orta Boy İşletmeler ise, yılık 

satış tutarı 500 bin-2 milyon som’a kadar olan, işçi sayısı imalatta 51-200 kişi, imalat yapmayan 

sektörde 16-50 kişi olan yerlerdir. 

Bu çalışmada, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yerleşik olan Hazır giyim sektöründeki KOBİ’lerin 

yönetim ve organizasyon sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere KOBİ sınıfındaki 

işletmelerin geneli aile işletmeleri olup profesyonel yönetimden uzaktır. Bu tür işletmelerde 

Yönetim sorunları arasında, planlama, organizasyon, koordinasyon, yürütme ve kontrol sorunları 

gelmektedir. Bunlara ilave olarak insan kaynakları yönetimine ilişkin problemler de KOBİlerin 

çözmek zorunda oldukları meseleler olarak gözükmektedir. Bu çalışmada bu sorunlar irdelenmiş ve 

bir takım tavsiyelerde bulunulmuştur. 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, Bişkek şehrinde faaliyette bulunan KOBİ niteliğindeki hazır giyim sektöründeki 

işletmelerin yönetim ve organizasyon sorunları, planlama, karar alma, koordinasyon ve kontrol, 

insan kaynakları, eğitim ve yetki devri gibi sorunların ortaya konulması ve bununla ilgili çözüm 

önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Yapılan bu araştırmanın önemi çok fazla sayıda bulunan 

hazır giyim sektöründeki KOBİ’lerin yaşadıkları işletme içi sorunları inceleyip bunlara bir çözüm 

getirilmesi adına yapılacak çalışmalara fayda sağlamaktadır. 

3.2. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmanın kapsamında Bişkek’te faaliyet gösteren hazır giyim sektöründeki KOBİ niteliğindeki 

işletmeler üzerinde durulmuştur. Araştırmanın evrenini Bişkek şehrindeki hazır giyim sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerin işletme sahibi, yönetici, müdür, genel müdürleri ve personel şefleri 

oluşturmaktadır. 
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2015 yılına göre hazır giyim sektöründe 187 küçük ve orta boy işletmeler faaliyet göstermektedir 

(Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики,Бишкек 2016).  Bu 

işletmelerden 62 tanesine anket formu teslim edilmiş ancak 50 işletmeden olumlu cevap alınmıştır. 

Anket formları işletmelere elden teslim edilmiş ve tekrar elden teslim yöntemiyle toplanmıştır. 

3.3. Veri Toplama Yöntemi 

Veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada Serinkan ve Cabar’ın (2008) “KOBİ’lerin 

yönetim ve organizasyon sorunları: Denizli’deki tekstil işletmelerinde bir araştırma’’ adlı 

çalışmasındaki anket sorularından yararlanılarak 5‘li Likert ölçeğine göre düzenlenmiştir. Anket 

yedi bölümden oluşmaktadır (Serinkan ve Cabar, 2008). Araştırmaya katılanlardan, kendilerine en 

uygun gelen seçeneği doldurmaları istenmiştir. Sonuçta, işletmeler tarafından cevaplandırılmış ve 

değerlendirilebilir nitelikte 50 geçerli soru formu elde edilmiştir. 

4. Araştırmanın Bulguları 

 Araştırmaya katılan 50 yöneticinin bulunduğu KOBİ niteliğindeki işletmelere ilişkin bilgiler 

Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo1: İşletmelerde Personel Sayısı 

Personel Sayısı 
Sayı Yüzde 

9 kişiden az 
1 2,0 

10-20 arası 7 14,0 

21-30 kişi 14 28,0 

31-50 kişi 24 48,0 

51-100 4 8,0 

Toplam 50 100,0 

 

Tablo 1’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan işletmelerin %2’i 9 ve daha az,%14’i 10-20 

arası,%28’i 21-30 arası,%48’i 31-50 arası,%8’i ise 51-100 arası çalışan istihdam etmektedir. Tablo 

1’e göre hazır giyim sektöründe yer alan bu işletmelerin büyük çoğunluğu (%76) küçük 

büyüklükteki işletmeler olduğu söylenebilir. 

4.1. İşletme Yöneticilerine İlişkin Bilgiler 

Araştırmanın yapıldığı KOBİ niteliğindeki işletmelerde yönetim kademesinde yer alan yöneticilere 

ilişkin bilgiler Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2: İşletme Yöneticilerine İlişkin Bilgiler 

ÖZELLİKLER SAYI YÜZDE% ÖZELLİKLER SAYI YÜZDE% 

Yaş 

  
Mesleki deneyim süresi 

 

  

21-30 5 10 1 yıldan az 5 10 

31-40 18 36 1-5 yıl arası 16 32 

41-50 25 50 6-10 yıl 17 34 

51+ 2 4 11-15 arası 11 22 

Toplam 50 100 16-20 1 2 

Cinsiyet 

  

Toplam 50 100 
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Tablo 2’de 

görüldüğü üzere yöneticilerin %74’inin bayan ,%26’inin bay olduğu saptanmıştır. Bu yöneticilerin 

%10’i 21-30 arası, %36’ı 31-40 arası, %50’i 41-5 0 arası, %4’i 51 üzeri yaş guruplarına yer 

almaktadır. Yöneticilerin ağırlıklı olarak 41-50 arası yaş grubunda olduğu söylenebilir. 

Yöneticilerin eğitim durumu dikkate alındığında %10’i ortaokul, % 54’inin lise, %32’inin lisans, 

%4’inin lisansüstü oranı ile yöneticilerin genelde lise düzeyinde eğitim almış oldukları 

görülmektedir. Yöneticiler medeni duruma göre %72’i evli, %12’i bekar, %14’i ayrılmış olarak yer 

almaktadır.  

Araştırmada ankete katılan yöneticilerin işletmedeki pozisyonu dikkate alındığında % 80’inin 

işletme sahibi, % 6’i bölüm müdürü, %8’i müdür yardımcısı, %4’i genel müdür,%2’inin de diğer 

yönetici pozisyonunda yer aldığı görülmektedir. Elde edilen verilere göre yönetim kademesinde yer 

alanların büyük çoğunluğu işletme sahibi olarak göze çarpmaktadır. Mesleki deneyim süresi ile 

ilgili verilere göre yöneticilerin %34’i 6-10 yıl arası, %32’i 1-5 yıl arası, %22’i 11-15 yıl arası, 

%10’i 1 yıldan az, %2’i 16-20 yıl arası deneyime sahip olduklarını görmekteyiz. Buna göre 

yöneticilerin çoğunluğunun yeterli düzeyde mesleki deneyime sahip oldukları söylenebilir. 

Yöneticilik deneyim süresi ile ilgili verilere göre yöneticilerin %56’inin 5 yıl ve altı deneyime sahip 

olduğu, % 44’inin 6-10 yıl arası deneyime sahip olduğu görülmektedir. Buna göre yöneticilerin 

çoğunluğunun yöneticilik konusunda yeterli deneyime sahip oldukları söylenebilir. Yine Tablo 2’ye 

göre, ankete katılan yöneticilerin iş deneyimi kazanma biçimleri, veriler ele alındığında, 

yöneticilerin %46’i kendi işi olduğunu, %30’i bir başkasının yanında, %20’i başka bir sektörde, 

%4’i de ortağın deneyimlerinden öğrendiğini söylemiştir. Yöneticilerin yönetim kademesine göre 

dağılımı   %82’i üst kademe,10%’i orta, %8’i de ilk kademe olduğu saptanmıştır. Buna göre 

yöneticilerin çoğunluğu üst kademedir. 

bay 13 26 Yöneticilik deneyim süresi 

 
bayan 37 74 5 yıl ve altı 28 56 

Toplam 50 100 6-10 arası 22 44 

 

Eğitim düzeyi 

  

   

ortaokul 5 10 Şu anki iş yeri kaçıncı işiniz 

 
lise 27 54 1. si  18 36 

lisans 16 32 2. si 24 48 

yükseklisans 2 4 3.sü 8 16 

Toplam 50 100 Toplam 50 100 

Medeni durum 

  
İş deneyimi kazanma biçimi 

 
evli 37 74 kendi işi 23 46 

bekar 6 12 başka bir sektörde 10 20 

ayrılmış 7 14 ortağın deneyimlerinden 2 4 

Toplam 50 100 bir başkasının yanında 15 30 

İşletmedeki pozisyon 

 

Total 50 100 

işletme sahibi 40 80 Yönetim kademesi 

  
genel müdür 2 4 ilk kademe 4 8 

bölüm müdürü 3 6 orta kademe 5 10 

müdür yardımcısı 4 8 Üst kademe 41 82 

diğer yönetici 1 2 Toplam 50 100 

Toplam 50 100       
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4.2. Yönetim ve Organizasyon Sorunlarına İlişkin Bulgular 

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan yöneticilerin sadece %10’i işletme işlevlerinin tümüne yönelik 

planlama yaptığı, %8’i finansal planlama yaptığı, %80’i üretim planlaması yaptığı,2%’i pazarlama 

planlaması yaptığı,18%’i planlama yapmadığı görülmektedir. Bu duruma göre genelde imalat 

işletmesi olan bu işletmelerde çoğunlukla üretim planlaması yapıldığı görülmektedir. Araştırmaya 

katılan yöneticilerin çoğunluğu %52’i işletme işlevlerinin tümüne yönelik planlama yapmadığı 

görülmektedir. İşletmelerin %38’inin de finansal planlama yapmadığı ve %52’inin pazarlama 

planlaması yapmamaktadır. 

Tablo 3: İşletmelerde planlamanın bölümlere göre durumu 

 

 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

(1) 

Kısmen 

katılıyorum 

(2) 

Kararsızım

(3) 

Kısmen 

katılıyorum-

(4) 

Kesinlikle 

katılıyorum 

(5) 

Planlama Durumu n % n % n % n % n % 

İşletme işlevlerinin tümüne yönelik 

planlama yapılmaktadır 
26 52,0 15 30,0 - - 4 8,0 5 10,0 

İşletmede finansal planlama 

yapılmaktadır 
19 38,0 12 24,0 1 2,0 14 28,0 4 8,0 

İşletmede üretim/hizmet planlaması 

yapılmaktadır 
- - 5 10,0 - - 6 12,0 39 78,0 

İşletmede pazarlama planlaması 

yapılmaktadır 
26 52,0 14 28,0 - - 9 18,0 1 2,0 

İşletmede planlama yapılmamaktadır 
11 22,0 21 42,0 1 2,0 8 16,0 9 18,0 

 

Araştırmaya katılan yöneticilerin sadece %10’i işletme işlevlerinin tümüne yönelik planlama 

yaptığı, %8’i finansal planlama yaptığı, %80’i üretim planlaması yaptığı,2%’i pazarlama planlaması 

yaptığı,18%’i planlama yapmadığını görmekteyiz. Bu duruma göre genelde imalat işletmesi olan bu 

işletmelerde çoğunlukla üretim planlaması yapıldığı görülmektedir. Araştırmaya katılan 

yöneticilerin çoğunluğu %52’i işletme işlevlerinin tümüne yönelik planlama yapmadığını 

görmekteyiz. İşletmelerin %38’inin de finansal planlama yapmadığını görmekteyiz. Tablodan 

gördüğümüz gibi işletmelerin çoğunluğu %52’i pazarlama planlaması yapmamaktadır. 

Tablo 4: İşletmelerin planlama yapmama nedenleri 

 1 2 3 4 5 

Planlama yapmama nedenleri Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Ülke Koşulları Planlamaya 

Uygun Değil (ekonomik kriz, 

siyaset) 

7 14,0 20 40,0 6 12 15 30,0 2 4,0 

İşletmede Uzun Dönemli 

Planlama Uzmanı Yetersizliği 
6 12,0 3 6,0 3 6,0 7 14,0 31 62,0 

Planlama Yapacak Yöneticinin 

Bilgi ve Yetenek Yetersizliği 
2 4,0 8 16,0 - - 13 26,0 27 54,0 

Hazır giyim Sektörünün Yapısı 

Planlama Yapmaya uygun Değil 
15 30,0 27 54,0 - - 8 16,0 - - 

Planlamanın Yapılması İçin 

Harcanan Zaman Boşa Geçer 
8 16,0 9 18,0 7 14,0 24 48,0 2 4,0 

 

Tablo 4’da gördüğümüz gibi işletmelerin planlama yapmama nedeni olarak, %4 ile ülke 

koşullarının planlamaya uygun olmaması, %62 ile işletmede uzun dönemli planlama uzmanı 

yetersizliği, %54 ile planlama yapacak yöneticinin bilgi ve yetenek yetersizliği görülmektedir. 
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Yöneticilerin 4%’lik kısmı da planlama yapılması için harcanan zamanı boşa geçer diye 

düşünüyorlar. Buna bağlı olarak uzun vadeli plan yapılamamasının temel nedenleri olarak ,uzman 

yetersizliği ve yöneticilerin uzun dönemli planlama konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması 

gösterilebilir. 

Tablo 5: İşletmelerin organizasyon yapısının durumu 

 
1 2 3 4 5 

 n % n % n % n % n % 

Örgütte organizasyon şeması vardır 

 
35 70,0 1 2,0 - - 10 20,0 4 8,0 

İşletmede iş bölümü ve uzmanlaşma 

yeterlidir 
2 4,0 20 40,0 3 6,0 11 22,0 14 28,0 

İşletmenin temel politikaları belirgindir 13 26,0 14 28,0 4 8,0 14 28,0 5 10,0 

İşletmedeki yetki ve sorumluluk dağılımı 

adil ve açıktır. 
29 58,0 13 26,0 - - 5 10,0 3 6,0 

Örgütte iş-görev tanımları yapılmıştır. 27 54,0 8 16,0 4 8,0 3 6,0 8 16,0 

İşletmenin profesyonelleşme düzeyi 

yeterlidir. 
24 48,0 9 18,0 6 12,0 5 10,0 6 12,0 

Araştırma sonuçlarına baktığımızda işletmelerin %8’i belirli bir organizasyon şeması 

bulunduğunu,%70’i de herhangi bir organizasyon şemasının bulunmadığını belirtmiştir. Burada 

göze çarpan işletmelerin çoğunda organizasyon şemasının olmadığıdır. Yöneticilerin %4’i 

işletmelerde işbölümü ve uzmanlaşmanın yetersiz olduğu, %10’i işletmelerin temel politikalarının 

belirgin olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Yöneticilerin %58’i de işletmede yetki ve 

sorumluluk dağılımı açık olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Buradan anlaşıldığı gibi işletmelerde 

belirli bir organizasyon şemasının olup olmaması işletmelerde yetki ve sorumlulukların 

belirlenmesini ve organizasyon çalışmalarını da etkileyecektir. Araştırmaya katılan yöneticilerin 

%54’i işletmelerinde iş-görev tanımlarının yapılmadığını, %48’i de profesyonelleşme düzeyinin 

yetersiz olduğu yönünde görüş bildirmiştir. 

 

Tablo 6: İşletmelerde yetki devrine ilişkin sorunlar 

 1 2 3 4 5 

 n % n % n % sayı % n % 

Astların yetersiz mesleki bilgiye sahip olmaları ve 

deneyimsiz olmaları 4 8,0 15 30,0 2 4,0 14 28,0 15 30,0 

İşletmenin hızlı büyümesi 
2 4,0 18 36,0 6 12,0 12 24,0 12 24,0 

Karar vermede zaman baskısı 
12 24,0 19 38,0 3 6,0 11 22,0 5 10,0 

İşletmede profesyonel yöneticilik anlayışının 

olmaması - - 6 12,0 - - 19 38,0 25 50,0 

Görev tanımlarının belirsizliği 
12 24,0 18 36,0 1 2,0 7 14,0 12 24,0 

Astlara olan güvensizlik 
14 28,0 9 18,0 3 6,0 10 20,0 14 28,0 

Müşterilerin işletme sahibi ile iş yapmak 

istemeleri 
13 26,0 12 24,0 1 2,0 10 20,0 14 28,0 

Etkili denetimin yürütülemeyeceği endişesi 
- - 10 20,0 7 14,0 17 34,0 16 32,0 
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Tablo 6’ya göre hazır giyim sektöründeki işletmelerin yetki devrini engelleyen en önemli faktörler 

%50 işletmelerde profesyonel yöneticilik anlayışının olmaması, %10 karar vermede zaman 

baskısı,%32 etkili denetimin yürütülemeyeceği endişesi,%32 astlara olan güvensizlik,%30 astların 

yetersiz mesleki bilgiye sahip olmaları ve deneyimsiz olmaları,%28 müşterilerin işletme sahibi ile iş 

yapmak istemeleri,%24 işletmenin hızlı büyümesi ve %24 görev tanımlarının belirsizliği 

söylenebilir. Elde edilen verilere göre işletmelerde yetki devrini zorlaştıran temel nedenler olarak 

işletmede profesyonel yöneticilik anlayışının olmaması, etkin denetimin yürütülemeyeceği endişesi, 

astların yetersiz mesleki bilgiye sahip olmaları ve deneyimsiz olmaları söylenebilir. 

 

Tablo 72: İşletmelerde karar almaya ilişkin sorunlar 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi işletmelerde karar alma konusunda yöneticilerin   %66’i kararın yalnızca 

kurucu veya üst düzey yöneticiler tarafından alınacağını belirtmiştir. Yöneticilerin %44’i karar 

verirken tecrübelerine dayandığını, %36’i karar almanın önündeki en büyük engel bilgi eksikliği 

olduğunu, %26’i karar almada zaman baskısı, birçok fırsatın kaçırılmasına neden olduğunu, %48’i 

karar alırken şirket çalışanlarının fikri alınmadığını, %8’i karar alma sırasında diğer rakiplerin 

davranışları gözlendiğini, %2’i işletmede karar alırken yöneticilerin fikri alınmadığını, %30’i karar 

alma sırasında kimseye danışılmadığını ifade etmiştir. Buna göre karar alma mekanizmasında şirket 

çalışanlarının fikirlerinin alınmadığı, kararların yalnızca üst düzey yöneticiler tarafından alındığı 

görülmektedir. 

 

 

 

Tablo 8: İşletmelerde koordinasyon ve kontrol durumu 

 1 2 3 4 5 

 n % n % N % n % n % 

İşletmemizde koordinasyon sorunun olduğunu 

düşünüyorum 11 22,0 11 22,0 1 2,0 14 28,0 13 26,0 

 1 2 3 4 5 

 n % n % n % n % n % 

Karar yalnızca kurucu veya üst düzey yöneticiler 

tarafından alınır 

- - 7 14,0 2 4,0 8 16,0 33 66,0 

Yöneticiler karar verirken tecrübelerine güvenirler - - 9 18,0 2 4,0 17 34,0 22 44,0 

Karar almanın önündeki en büyük engel bilgi 

eksikliğidir 

- - 12 24,0 6 12,0 14 28,0 18 36,0 

Karar almada zaman baskısı, birçok fırsatın 

kaçırılmasına neden olur 

2 4,0 12 24,0 4 8,0 19 38,0 13 26,0 

Karar alırken şirket çalışanlarının fikri alınır 24 48,0 5 10,0 - - 10 20,0 11 22,0 

Karar alma sırasında diğer rakiplerin davranışları 

gözlenir 

13 26,0 14 28,0 6 12,0 13 26,0 4 8,0 

İşletmede karar alırken yöneticilerin fikri alınır. 1 2,0 11 22,0 4 8,0 16 32,0 18 36,0 

Karar alma sırasında kimseye danışılmaz. 9 18,0 10 20,0 3 6,0 13 26,0 15 30,0 
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Koordinasyon ve kontrol sadece üst yönetim 

tarafından sağlanmaktadır 2 4,0 8 16,0 2 4,0 14 28,0 24 48,0 

İşyerinde kontrol sorunu bulunmaktadır 9 18,0 18 36,0 - - 15 30,0 8 16,0 

Örgütte çalışanların yeterince kontrol edildiğini 

düşünürüm 

3 6,0 18 36,0 1 2,0 17 34,0 11 22,0 

İşyerinde bölümler arasında koordinasyon yeterlidir 2 4,0 11 22,0 5 10,0 12 24,0 20 40,0 

Yönetim kademeleri arasında koordinasyon ve 

denetim düzeyi yeterlidir. 

2 4,0 14 28,0 7 14,0 14 28,0 13 26,0 

 

Tablo 8’e göre yöneticilerin %26’i işletmede koordinasyon sorununun olduğunu, %48’i ise 

koordinasyon ve kontrol sadece üst yönetim tarafından sağlandığını, %16’i işyerinde kontrol sorunu 

bulunduğunu, %6 örgütte çalışanların yeterince kontrol edilmediğini, %4 işyerinde bölümler 

arasında koordinasyonun yetersiz olduğunu, %2’i yönetim kademeleri arasında koordinasyon ve 

denetim düzeyi yetersiz olduğunu belirtmiştir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde 

koordinasyon ve kontrol sorunu ilk başlangıçta olmayabilir ama işletmeler büyüyüp işletme 

fonksiyonları daha da karmaşık hale gelince koordinasyon ve kontrol sorunları ortaya çıkmaya 

başlayacaktır. 

Tablo 9: İşletmelerde insan kaynakları sorunları 

 1 2 3 4 5 

 n % n % n % n % n % 

İşletmede yeterli sayıda nitelikli çalışan 

bulunmaktadır 

15 30,0 9 18,0 - - 16 32,0 10 20,0 

İşyerinde insan kaynakları planlaması iyi 

yapılmaktadır 

21 42,0 15 30,0 1 2,0 12 24,0 1 2,0 

İşyerinde sistemli şekilde, personel seçim ve 

yerleştirmesi yapılmaktadır 

24 48,0 13 26,0 1 2,0 11 22,0 1 2,0 

Çalışanların performansları sistemli şekilde 

değerlendirilir 

15 30,0 8 16,0 4 8,0 16 32,0 7 14,0 

Bu işletmede uzun yıllar çalışmayı 

düşünüyorum 

5 10,0 4 8,0 9 18,0 23 46,0 9 18,0 

Çalışanlar yeterince desteklenmektedir 17 34,0 16 32,0 7 14,0 8 16,0 2 4,0 

İşyerinde adil bir ücret sistemi 

uygulanmaktadır. 

16 32,0 9 18,0 4 8,0 18 36,0 3 6,0 

İşyerinde aldığım ücretten memnunum. 14 28,0 17 34,0 2 4,0 14 28,0 3 6,0 

 Örgütte çalışanların eğitimine önem 

verilmektedir. 

26 52,0 12 24,0 2 4,0 8 16,0 2 4,0 

Tablo 9’dan görüldüğü gibi yöneticilerin %30’i işletmede yeterli sayıda nitelikli çalışan 

bulunmadığını,%42’i de işyerinde insan kaynakları planlaması iyi yapılmadığını,%48’di de 

işyerinde sistemli şekilde, personel seçimi ve yerleştirilmesi yapılmadığını,%30’i çalışanların 

performansının sistemli şekilde değerlendirilmediğini,%10’i bu işletmede uzun  yıllar çalışmayı 

düşünmediğini,%34’i de çalışanlarının yeterince desteklenmediği,%32’i işyerinde adil bir ücret 

sistemi uygulanmadığını,%28’i işyerindeki ücretten memnun olmadığını,%52’i örgütte çalışanların 

eğitimine önem verilmediğini ifade etmiştir. Burada dikkat çeken işletmelerin çoğunda insan 

kaynakları planlaması yapılmamakta ve çalışanların eğitimine önem verilmemektedir. Elde edilen 
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verilere göre işyerinde sistemli şekilde personel seçimi ve yerleştirilmesi yapılmadığı tespit 

edilmiştir. 

 

Tablo10: İşletmelerde işgörenleri seçme yöntemleri 

 
İşgörenleri seçme durumu Sayı % 

Kişisel Başvuru 20 40 

İş Dünyası ve Çevredeki Tanıdıklar 12 24 

Gazete İlanları 8 16 

Çalışanların Tanıdıkları 4 8 

İnternet siteleri 6 12 

Toplam 50 100 

 

Araştırmaya göre işletmelerde işgörenleri seçme durumu %40 kişisel başvuru, %24 iş dünyası ve 

çevredeki tanıdıklar, %16 gazete ilanları, %8 çalışanların tanıdıkları, %12 internet siteleri olduğu 

görülmektedir. Elde edilen verilere göre, işgören seçiminde kişisel başvuruların önemli bir 

üstünlüğü olduğu ve genellikle kişisel başvurulardan insan kaynağının seçiminin yapıldığı 

görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu araştırma Bişkek’te faaliyet gösteren KOBİ niteliğindeki işletmelerin yönetim ve 

organizasyon sorunlarını incelemek için yapılmıştır. 

 Yapılan araştırma sonuçlarına göre işletmelerin üst düzey yöneticileri aynı zamanda işletme 

sahipleri olduğu ve belirli deneyime sahip oldukları görülmektedir. İşletme kurucuları olan 

yöneticilerin profesyonel anlamda tam bir bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. İşletme sahipleri 

eğitimden ziyade kendi deneyimlerine dayanarak karar verme yoluna gitmektedirler. Genellikle 

işletmelerde kısa ve orta dönemli planlama yapılmaktadır. İşletme sahiplerinin yöneticilik bilgi ve 

yeteneklerinin yetersiz olduğundan ve işletmede planlama yapacak uzmanın bulunmadığından 

dolayı işletmede uzun dönemli planlamalar yapılamamaktadır. 

Hazır giyim işletmelerinde imalat işletmeleri olduğu için genellikle üretim fonksiyonuna önem 

verilmektedir. Pazarlama fonksiyonuna ise önem verilmemektedir. İşletmede kararların daha çok 

işletme sahibi veya üst düzey yöneticiler tarafından alındığı, alt düzey yöneticilerin ve çalışanların 

kararların alınmasında etkili olmadıkları görülmektedir. Bunun nedeni ise, işletme sahiplerinin etkin 

denetim yürütülemeyeceği endişesi, astların yetersiz mesleki bilgiye sahip olduğunu ve deneyimsiz 

olduklarını düşünmeleridir. Elde edilen verilere göre işletmelerin çoğunda belirli bir organizasyon 

şeması yoktur. İşletmelerde organizasyon yapısının belirgin olması, yetki ve sorumlulukların açık 

bir şekilde belirlenmesi ve organizasyon çalışmalarının verimli olmasını etkileyeceği 

söylenebilir.İşletmelerin çoğunluğunda insan kaynakları planlaması iyi yapılmadığını ve 

çalışanların eğitimine de önem verilmediği tespit edilmiştir.  

 Bişkek’te hazır giyim sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin yönetim ve organizasyon 

sorunları 7 başlık altında incelenerek, en önemlileri olarak belirlenen bazı sorunlar ve çözüm 

önerileri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

Yönetim sorunu ile ilgili olarak: İşletmeye profesyonel yöneticilerin istihdam edilmesi ve 

yöneticilerin eğitim düzeyinin arttırılması gerekir. Araştırma sonuçlarına göre işletme sahiplerinin 

yöneticilik bilgi ve yeteneklerinin yetersiz olduğu ve işletmede profesyonel yöneticilik anlayışının 
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olmadığı gözlenmektedir. İşletme yöneticilerinin çoğunluğu lise ve altı eğitime sahip oldukları, 

işletme yönetiminde iş yaşamında edindikleri deneyimler ile hareket ettikleri ve profesyonel 

anlamda yöneticilik eğitimi almadıkları gözlenmektedir. İşletmenin yönetiminde alınan kararlarda 

işletme sahibinin düşünceleri baskındır. İşletmelerin yeni fırsatları değerlendirerek  büyüyebilmesi 

için profesyonel yöneticilere ihtiyaç vardır. 

Planlama sorunu ile ilgili olarak: Araştırma sonuçlarına göre işletmelerin çoğunluğunda işletme 

işlevlerinin tümüne yönelik planlama yapılmamaktadır, Sadece üretim fonksiyonuna önem 

verildiğini görmekteyiz. Bu sorunun çözümü için de işletme yöneticilerine planlama becerilerinin 

kazandırılması ve işletme fonksiyonlarının tümüne yönelik planlama yapılması lazım. Hazır giyim 

sektöründeki işletmelerde kısa ve orta dönemli planlama yapılmakta olup, uzun dönemli planlama 

çeşitli sebeplerle yapılmadığı görülmüştür. Uzun vadeli planlama yapmama nedenleri olarak 

işletmede uzun dönemli planlama yapacak uzmanların bulunmaması, yöneticilerin bilgi ve yetenek 

yetersizliği gibi sebepler gösterilmektedir. Bu sorunların çözümü için yöneticilerin eğitilmesi ve 

profesyonel yardım alınması gerekmektedir. İşletmelerde kısa ve orta dönemli planlamanın yanında 

uzun vadeli planlama da yapılmalıdır. 

Organizasyon sorunu ile ilgili olarak: Elde edilen verilere göre işletmelerin çoğunluğunda belirli 

bir organizasyon yapısının olmadığı görülmektedir. Buna bağlı olarak işletmede yetki ve 

sorumlulukların açık olmadığı tespit edilmiştir. İşletmelerde organizasyon yapısının oluşturulması, 

işletmelerde yetki ve sorumluluk dağılımının da açık olmasını kolaylaştıracaktır 

Yetki devri ve karar alma sorunu ile ilgili olarak: Araştırma sonuçlarına göre hazır giyim 

sektörü işletmelerinde yetki en üst düzeydeki kişilerde, işletme sahibinde toplanmıştır. Bunun 

nedenleri olarak da işletmede profesyonel yöneticilik anlayışının olmaması, astların yetersiz 

mesleki bilgi ve deneyime sahip olması, etkin denetimin yürütülemeyeceği endişesi görülmektedir. 

Yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlenmesi ve gerektiğinde yetkinin alt kademelere 

devredilmesi lazımdır. Elde edilen verilere baktığımızda işletmede kararların yalnızca kurucu veya 

üst düzey yöneticiler tarafından alındığını, karar alırken çalışanların fikirlerinin alınmadığı 

söylenebilir. Buna göre işletmede yetki devri mekanizması çalıştırılıp, yönetim ve karar alma 

mekanizması oluşturulmalı, işletme sahibi veya yöneticinin olmadığı zamanlarda işletme kendini 

idare edebilecek durumda olmalıdır. Yöneticiler karar alırken çalışanların fikrini de dinlemelidir. 

Çalışanlarını dinleyen bir yönetici, aynı zamanda çalışanlarına fikir vererek onları yaratıcılığa 

yönlendirir ve sorunları çözümlemek adına yardımcı olur. 

İnsan kaynakları ile ilgili olarak: Yapılan çalışmalar sonucunda birçok firmanın insan kaynakları 

bölümü olmadığı ve insan kaynakları planlaması yapılmadığı görülmektedir. İnsan kaynakları 

biriminin hazır giyim işletmelerinde mevcut olmaması işe alımlarda ve daha sonra da işe alınan 

kişileri doğru şekilde değerlendirmede büyük sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Yapılan anket 

çalışmasına göre işletmelerde çalışanların eğitimine önem verilmemektedir. İşletmeler çalışanlarını 

sürekli olarak günün çalışma koşullarına göre eğitime tabi tutmalı ve onların sürekli olarak 

gelişimlerini sağlamalıdır. 

Hazır giyim sektöründeki işletmelerin çoğunluğunda çalışanların performanslarını değerlendirmeye 

yönelik sistematik bir değerlendirme yöntemi benimsenmediği belirlenmiştir. Performans 

değerlendirme sistemleri, uygulandığı işletmelerde çalışanların performanslarının arıttırılması 

önemlidir. Çünkü sistematik bir performans değerleme yöntemi sayesinde çalışanlar kariyer 

gelişimini sağlar ve güçlü ve zayıf yönlerini görerek, şirket içi ve dışı eğitim ihtiyaçlarını görebilir. 

Bu nedenle işletmeler çalışanların performanslarını değerlendirecek sistem geliştirmelidir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ 

ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ 
*** 

MEASURING THE RENEWABLE ENERGY PERCEPTIONS OF 

UNIVERSITY STUDENTS 

 

  Aydın Özdemir
*
 

  İbrahim Çütcü
**

 

 

Öz 

Son yıllarda dünya nüfusu ve küresel rekabetteki hızlı artış, enerji maliyetlerinin minimizasyonunu 

ve alternatif enerji kaynaklarına erişimi zorunlu hale getirmektedir.  Özellikle üretim alanında ihtiyaç 

duyulan enerji kaynakları, gerek firmaların bütçelerinde gerekse ülkelerin cari dengesinde önemli yer 

tutmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin son yıllarda yaşamış olduğu temel sorun cari açıktır. Cari açığa 

neden olan ithalat harcamalarının başında ise enerji maliyetleri gelmektedir. Bu nedenle petrol, doğalgaz 

gibi enerji kaynaklarının olmadığı ülkeler artık yenilenebilir alternatif enerji kaynakları yaratmaktadır.  

Çalışmada üniversite öğrencilerinin yenilenebilir enerji algılarını ölçmek amacıyla; bir vakıf 

üniversitesinde öğrenim gören 321 öğrenciye anket uygulanmıştır. Ölçüm aracının geçerliliğini tespit etmek 

için Keşfedici Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Geçerlenen ölçek ile demografik 

değişkenler arasındaki ilişki ve farklılıklar Regresyon, Independent T Testi ve One Way Anova Testi 

kullanılarak analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Cari Açık, İthalat, Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Jel Kodları: Q42, Q20,  F10, C83 

Abstract 

In recent years, rapid increase in world population and global competition have made it necessary 

to minimize of energy costs and access alternative energy sources. Especially, energy sources that needed in 

production area have taken an important place both firms’s budget and countries’s current account balance. 

Primary concern that developng countries have experienced in recent years is current deficit. Energy costs 

have come at the beginning export costs that caused current deficit. Therefore the countries that have not 

energy sources such as petroleum, natural gas have created no longer renewable energy sources. 

In this study, in order to measure the renewable energy perceptions of university students; the survey 

was conducted to 321 students that studying on a private university. In oder to determine validity of 

measurement, Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis was performed. Relationships 

and differences that between valid measurement and demographic variables was analysed using Regression, 

Independent T Test and One Way Anova Test. 

Keywords: Renewable Energy, Current Deficit, Import, Confirmatory Factor Analysis 

Jel Codes: Q42, Q20,  F10, C83 
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YEŞİL HAVAALANI KRİTERLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
EVALUATION OF GREEN AIRPORT CRITERIA IN TERMS OF 

SUSTAINABILITY 

 

Sabiha ANNAÇ GÖV
*
 

 

Öz 

Sivil havacılık, küresel ekonominin önemli bir parçası ve dünyanın en hızlı büyüyen 

endüstrilerinden biridir. Bu hızlı gelişim havaalanlarının yoğunluğunu artırmaktadır. Havaalanları 

bulundukları çevreye ve o çevredeki canlılara önemli etkilere neden olmaktadır. Havaalanlarını 

geliştirme politikaları sürdürülebilir toplumların planlama ve kalkınmasına entegre olacak şekilde 

hazırlanmalıdır. Havaalanlarında sürdürülebilir gelişme bileşenleri olarak; doğal kaynakların iyi 

kullanılması ve çevrenin korunması, tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin sosyal süreç olarak 

ele alınması, ekonomik büyüme ve istihdamın izlenmesi gibi faktörler belirlenmiştir. 

Sürdürülebilirlik konusu popüler olmaya başladıktan sonra havacılık sektöründe “yeşil kuruluş”, 

“yeşil havaalanı” gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmanın amacı havaalanlarının yeşil havaalanı olarak nitelendirilmesinin kriterlerini 

incelemektir.  

Havaalanlarının sürdürülebilirliği için “yeşil havaalanı” projeleri uygulanmalıdır. Yeşil Havaalanı 

Projesi gönüllülük esasına dayanan, uygulayan firmalara yönelik vergi avantajı gibi çeşitli 

imkânlar sağlayan ve en önemlisi firma imajına olumlu yönde katkıda bulunan bir projedir. Bir 

havaalanında havalimanı işletmecisi başta olmak üzere, havaalanıı içindeki tüm şirketler Türk 

Standartları Enstitüsünün belirlediği ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklilikleriyle beraber 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili mevzuatında belirtilen kriterleri sağlıyorsa (SHGM, 

2014a); “Yeşil Kuruluş” olmak için başvuru yapabilirler. Bu kriterler atık su yönetimi, atıkların 

yönetimi, hava kirliliği yönetimi, gürültü yönetimi, buzlanmayı giderici faaliyetlerden kaynaklanan 

çevre boyutları yönetimi, yağmur sularının yönetimi ve toprak kirliliğinin önlenmesi, yakıt 

sızıntıların önlenmesi ve müdahale olarak tespit edilmiştir.  Bir havaalanının “yeşil havaalanı” 

sertifikasına sahip olması için havaalanında faaliyet gösteren tüm şirketlerin “Yeşil Kuruluş” 

sertifikası alması gerekmektedir. Bu araştırmada Türkiye’de yeşil kuruluş unvanına sahip toplam 

işletme sayısının 157 olduğu; Yeşil havaalanı belgesine sahip olan havaalanı sayısının ise 42 

olduğu tespit edilmiştir.  
 

Anahtar kelimeler: Yeşil havaalanı, yeşil kuruluş, sürdürülebilirlik, çevre yönetimi 

Jel kodları: Q01, Q56, L93  

 

Abstract 

 

Civil aviation is an important part of the global economy and one of the fastest growing industries 

in the world. This rapid development increases the intensity of the airports. The airports cause 

significant impacts to their surroundings and habitats. The development policies of the airports 

should be prepared to integrate into the planning and development of sustainable societies. As 
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components of sustainable development in airports; factors such as good use of natural resources 

and protection of the environment, handling of the needs and expectations of all stakeholders as 

social processes, economic growth and monitoring of employment have been determined. After the 

issue of sustainability became popular, concepts such as "green corporation" and "green airport" 

emerged in the aviation sector.  

The aim of this study is to examine the criteria for qualifying airports as green airports."Green 

airport" projects should be implemented for the sustainability of airports. The Green Airport 

Project is a project based on volunteerism, providing various opportunities such as a tax advantage 

for the implementing company, and most importantly contributing to the company's image 

positively. If all the companies in operation area, especially airport operator, meet the criteria 

specified in relevant legislation of the General Directorate of Civil Aviation together with the 

requirements of ISO 14001 Environmental Management System determined by Turkish Standards 

Institute (SHGM, 2014a); They can apply to become a "Green corporation". These criteria have 

been identified as wastewater management, waste management, air pollution management, noise 

management, environmental dimension management from de-icing activities, rainwater 

management and soil pollution prevention, fuel leakage prevention and intervention. For an airport 

to have a "green airport" certificate, all companies operating at the airport are required to obtain a 

"Green Corporation" certificate. In this study,  It has been determined that the total number of 

enterprises that have the green corporation title in Turkey is 157 and the number of airports having 

the green airport document is 42. 

 

 

Key words: Green airport, green corporation, sustainability, environmental management 

 

Jel codes: Q01, Q56, L93 
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İSTATİSTİK SINAVLARINDA SORU SIRALAMASININ 

ÖĞRENCİ PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
*** 

EXAMINING THE EFFECT OF QUESTION ORDERING TO THE 

STUDENT PERFORMANCE IN STATISTICS COURSE 

 

 

Mehmet ÖZÇALICI
*
 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, soru sıralamasının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin İstatistik 

dersindeki başarı durumlarını etkileyip etkilemediğini araştırmaktır. Kalabalık sınav koşullarında her zaman 

için öğrencilerin, diğer öğrencilerin soru kâğıtlarını görme olasılıkları bulunmaktadır. Bu durumu 

engellemek için iki veya daha fazla soru seti hazırlanabilir. Bu soru setlerinde soruların sıralaması ve 

sorularda yer alan sayısal değerler değiştirilebilir. Bu gibi bir durumda, kolay soruların veya zor soruların 

ilk sıralarda yer almasının öğrencilerin başarısı üzerinde etkisi olup olmadığı sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan literatür çalışmasında, genellikle test formundaki sınavlarda soru sıralamasının etkisinin 

araştırıldığı ortaya çıkmıştır. Literatürden farklı olarak bu çalışmada, açık uçlu soruların yer aldığı bir 

sınavda, soru sıralamasının öğrencilerin başarısına etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla Kilis 7 

Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme (224 öğrenci) ve İktisat (213 öğrenci) 

bölümlerinin İstatistik dersinin ara sınavı için dörder farklı soru formu hazırlanmıştır. Tek yönlü varyans 

analizi yardımıyla sonuçlar incelenmiştir. Sonuçta kolay soruların ilk sırada yer aldığı sınav kâğıtları ile 

görece zor soruların ilk sırada yer aldığı soru kâğıtlarının öğrencilerin performansını istatistiksel olarak 

etkilemediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Soru Sıralaması, Açık Uçlu Sınav, ANOVA, Öğrenci Performansı. 

Jel Kodları: A20, C10, I20. 

Abstract 

In this study, it is investigated whether question order really matters in an economics and business statistics 

course. Under crowded examination conditions, there is always a possibility that neighbouring paper will be 

visible to a person taking the examination. To prevent this, two or more sets of the same exam can be 

prepared with altering the sequence of the questions. In this case a question will be raised: Will the order of 

the question affect the performance of the students? In literature the effect of question order on multiple-

choice exams are investigated. In this study different from literature the order of question on open-ended 

type exams is explored. The same exam is re-ordered in four different categories with random order. The 

examination is applied in Kilis 7 Aralik University, Faculty of Economics and Administrative Sciences. 

There were 224 students in Department of Business Administration and 213 students at the Department of 

Economics. One-way analysis of variance is applied to test the differences. At the end of the study it is found 

that there is no statistically significant difference among different categories. It is possible to advise that 

teachers can ask open-ended questions with slightly different figures, since different order have no effect on 

grades.  

Keywords: Question Order, Open-ended Exam, ANOVA, Student Grade Performance. 
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İŞİN ANLAMLILIĞININ ÇALIŞANLARIN MÜŞTERİ 

ODAKLILIK EĞİLİMLERİNE ETKİSİ: ADANA İLİNDE BİR 

ARAŞTIRMA 
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Çukurova Üniversitesi Adana -Türkiye      ÇOMÜ Çanakkale -Türkiye 

ofrencber@cu.edu.tr       polatyucekaya@gmail.com 

 

 

ÖZET 

İşin anlamlılığı ifadesi yapılmakta olan işin türünü veya işe atfedilen önemi göstermektedir. Yani çalışanların 

yaptıkları işe ve işlerinin önemine olan inançlarıdır. Bireysel düzeyde müşteri odaklılık kavramı ise 

çalışanların müşteriye yardım edebilme kabiliyeti ve müşteri ile çalışanların ilişkilerinin kalite düzeyidir. 

Müşteri odaklılık, çalışanlar için müşteri memnuniyetinin önemini kalıcı bir inanca dönüştürmede kılavuz 

görevi görmektedir. Bu çalışmada işin anlamlılığının çalışanların müşteri odaklılık eğilimlerine etkisi 

incelenmektedir. Bu amaçla Adana ilinde faaliyet göstermekte olan KOBİ niteliğindeki işletmelerde 

çalışmakta olan 300 katılımcı ile 2018 yılı Ocak-Mayıs aylarını kapsayan dönemde kolayda örneklem 

yöntemi ile anket uygulanarak veri toplanmıştır. Toplanan verilere güvenilirlik analizi, faktör analizi, T testi 

ve Anova analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre 

katılımcıların demografik özelliklerine göre işin anlamlılığı farklılaşmaktadır. Çalışanlardaki işin anlamlılığı 

eğilimi ile müşteri odaklılık eğilimleri arasında pozitif bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: İşin anlamlılığının, Müşteri odaklılık, KOBİ  
Jel Kodu:J280,L250,M120 
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ÖRGÜTSEL GÜVEN ve ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN İŞ 

PERFORMANSINA ETKİSİ: KOBİ’LER ÜZERİNDE BİR 

ARAŞTIRMA 
 

Dr. Ömer Faruk RENÇBER       Dr. Polat Yücekaya 

Çukurova Üniversitesi Adana -Türkiye      ÇOMÜ Çanakkale -Türkiye 

ofrencber@cu.edu.tr       polatyucekaya@gmail.com 

ÖZET 

Örgütsel Güven, çalışanların örgütsel amaçlara uyum sağlamalarında önemli rol oynamaktadır. Örgütsel 

özdeşleşme ise çalışanların işletme faaliyetlerine katılımları için bir ikna mekanizması olarak görülebilir. 

Ayrıca örgütsel özdeşleşmenin çalışanların iş tatmini ve performansları üzerinde etkili olduğu 

düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, örgütsel güven ve örgütsel özdeşleşmenin iş performansına etkisini 

araştırmaktır. Bu amaçla Adana ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde çalışmakta olan 400 katılımcı ile 2018 

yılı Şubat-Nisan aylarını kapsayan dönemde kolayda örneklem yöntemi ile anket uygulanarak veri 

toplanmıştır. Toplanan verilere güvenilirlik analizi, faktör analizi, T testi ve Anova analizleri, korelasyon ve 

regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre çalışanların örgütsel güven algıları ile 

iş performansları arasında ve özdeşleşme düzeyleri ile performansları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

 
Anahtar Kelimeler: Örgütsel güven, Özdeşleşme, Performans 
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AHİLER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ 

DESTEK ÇIKTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
*** 

EVALUATION OF OUTPUTS OF FINANCIAL SUPPORTS PROVIDED 

BY THE AHILER DEVELOPMENT AGENCY 
 

 

 

 

Cahit ERTEN 

Erkan ALSU
*
 

 

Öz 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten beri yukarıdan aşağıya doğru politikalarla bölgeler arası 

gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Ancak bu politiklalarla bölgeler arası eşitiszliklerin 

giderilmesinde büyük bir başarı elde edilememiştir. 1990’ların sonunda Türkiye’nin AB’ye katılım hedefi 

doğrultusunda AB’nin aday ülkelerden katılım sürecinde yapısal politika aracı olarak tepeden inme 

uygulamalar yerine, yerel aktörlerin etkin olduğu bölgesel politikalar uygulamasını istemiştir. Bu bakımdan 

Türkiye’de Bölgesel poltikaların oluşturulmasında yeni argümanlar belirlenmiştir. Bu bağlamda 1970’li 

yılların ortalarında Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflandırmasını baz alarak 5449 kanun ile 2006 yılında İzmir ve Çukurova kalkınma Ajanslarını, 2008 

yılında 8 Ajans ve 2009 yılında ise 16 Ajans olmak üzere toplam 26 Bölgesel Kalkınma Ajansı kurulmuştur. 

Bu çalışmada Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2010-2015 yılları arasında mali destek programı 

kapsamında KOBİ’lere sağlamış olduğu finansal desteklerin firmaların kapasitelerinin artırılmasında ne 

düzeyde etkin bir araç olduğu incelenecektir. Bu kapsamda Bölgesel kalkınma ve kalkınma ajansları ile ilgili 

kitap, makale ve istatistiki veriler incelenmiş ve destek alan 121 firmanın 89’una anket uygulanmıştır. Anket 

sonucunda elde edilen bulgular SPSS programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda 

bölgede Ahiler Kalkınma Ajansından finansal destek alan şirketlerin ciro, istihdam, yeni pazarla açılma ve 

Pazar payında kayda değer artışlar olduğu bulunmuştur. Ancak, ihracat ve AR-GE ve inovasyonda 

firmaların büyük bir çoğunluğunda önemli artışların olmadığı bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Ahiler Kalkınma Ajansı. 

Jel Kodları: R11 - Bölgesel ekonomik faaliyet: büyüme, gelişme ve değişiklikler. 

 

Abstract 

 
Since its establishment,  the Republic of Turkey has tried to eliminate the developmental disparities 

between regions with policies from top to bottom. However, there was no great success in the elimination of 

inter-regional inequalities with these policies. At the end of the 1990s, in line with Turkey's EU accession 

target, the EU asked candidate countries to apply regional policies where local actors are active rather than 

top-down practices as a means of structural policy instruments in the accession process. In this regard, new 

arguments have been set for the establishment of regional policies in Turkey. In this sense, based on the 

statistical region units classification made by the European Union Statistics Office (Eurostat) in the mid-
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1970s, a total of 26 Regional Development Agencies were established, namely Izmir and Cukurova 

Development Agency in 2006, 8 Agencies in 2008 and 16 Agencies in 2009 with Law no. 5449. In this study, 

we examined the effectiveness of the financial supports provided to SMEs by the Ahiler Development Agency 

between 2010 and 2015 years for increasing the capacity of the firms. In this context, books, articles and 

statistical data related to regional development and development agencies were examined and 89 of 121 

companies that received support were surveyed. Results obtained from the survey were evaluated through 

the SPSS program. As a reult of the study, there has been found a significant increase in the turnover, 

employment, openness to new markets and market share of companies that received financial support from 

the development agency in the region. However, there has been found no increase in the exports and R & D 

and innovation of the majority of the firms. 

 

Keywords: Regional Development, Regional Development Agencies, Ahiler Development 

Agency 
 

Jel Codes: R11 - Regional Economic Activity: Growth, Development, and Changes 
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TÜRKİYE’DE KAMU İSTİHDAM REJİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE 

KAMU İHALE KANUNU 
 

Ferit Serkan ÖNGEL
98

 

Gaziantep Üniversitesi 

İslahiye İİBF 

 

Türkiye’de kamu istihdamında, ihale kanunu çerçevesinde çalıştırılan işçilerin sayısı 2001 krizi sonrasında 

önemli bir artış kaydetmiştir. Bu durum kriz sonrası gündeme gelen yapısal reformların bir sonucudur. 

Kamuda reform talebinin IMF ve Dünya Bankası gibi çokuluslu finans kuruluşları tarafından sıklıkla dile 

getirildiği, hatta bu talebin ulus devletler üzerinde, borçlandırma mekanizmaları üzerinden örgütlendiği 

somut bir gerçektir.  

Bu süreçte yüksek borç ve faiz yükü nedeniyle sürekli olarak açık veren kamu maliyesinin faiz dışı fazla 
hedefine odaklanmıştır.  

Bu durum devletin asli ve sürekli işlevleri olarak görülen kamu hizmetlerinin, piyasalaştırılmasının, kamu 

harcamalarının sınırlandırılmasının temel amaç haline geldiği bir yapıyı açığa çıkarmıştır. Kamu 

istihdamının ihaleler yolu ile sağlanmasının (taşeronlaşmanın), kamuda yaygın bir uygulama haline gelmesi 

bu sürecin bir ürünüdür.  İhale yolu ile istihdam meselesi ağırlıklı olarak İş Kanunu’nun ikinci maddesinde 

yer alan ve taşeronluğu sınırlandıran yasal düzenlemeye atıfla ele alınmaktadır. Ancak kamuda taşeronlaşma 

Kamu İhale Kanunu ve söz konusu kanunda farklı dönemlerde yapılan ve yasanın kapsamını genişleten 
değişikliklerin bir sonucu olarak yaygınlaşmıştır.  

Kamu İhale Kanunu kamu personel rejimini köklü şekilde etkileyen uygulamaların yasal dayanağını 
oluşturmuştur. Bu olgu somut olarak hizmet alım sözleşmelerindeki artış ile izlenebilmektedir.  

Bu çalışmada Türkiye’de kamuda ihale usulü ile istihdamın, ulaştığı boyutlar kamu ihale kurumu verileri, 

bütçe istatistikleri ve meclis soru önergeleri üzerinden ortaya konulmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda bu 

uygulamanın kamu istihdam rejimi üzerindeki etkileri, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği bağlamında 
tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kamu istihdamı, kamu hizmetleri, sürdürülebilirlik, kamu ihale kanunu 

 

Abstract 

  

RESTRUCTURING OF PUBLİC EMPLOYMENT IN TURKEY AND PUBLIC PROCUREMENT 

LAW 

 

In Turkey, number of the workers who work under the framework of public procurement law increased 

substantially since 2001 crisis. This is a result of structural reforms whic became popular after crisis. It is a 

concrete fact that public sector reform has been frequently demanded by international financial organizations 

such as IMF and World Bank, even they pressurized national governments for this demand through en-
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debting mechanisms. In this process, public finance which gives constant deficit because of high debts and 

interest burden , has been locked on noninterest surplus target. 

This situation led to a structure where liberalisation of public services which are Government’s fundamental 

and permanent functions and limiting of public spending are main aim. As a product of this process, 

maintaining public employment through procurement (outsourcing) became more common. 

Employment through procurement mostly discussed in terms of Article 2 of Labour Code which is the legal 

regulation limits subcontracting. But subcontracting in public sector became common as a result of Public 

Procurement Law and changes made on this law on different dates which enlarges the scope of the Law. 

Public Procurement Law, has created the legal base of the applications which deeply affects 

the public personnel regime. This fact can be followed in the increase of service procurement contracts. In 

this study, the extent of employment through public procurement method in Turkey will be presented by 

using data of public procurement agency, budget statistics and parliamentary questions. At the same time, the 

effects of this application on the public employment regime will be discussed in the context of the 

sustainability of public services. 

 

Keywords: Public employment, Public Services, Public Procurement Law, Sustainability 
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HRMD STRATEGIES AT HIGH EDUCATION SECTOR 
 

Nour ABORASS 

Abstract: 

This study aims to present and explain the effects and impacts of strategies of human resources management 

development (HRMD)at the high education sector, where this research is a theoretical study depends on 

showing and presenting reached results of previous studies. 

According to the previous studies which were introduced in this paper, the relationship between 

establishment strategies and (HRMD) is emphasized. 

Finally, this research recommends increasing the number of the studies which interested IN HRMD 

strategies   not only at high education sector but also at the all sector of sustainable development at the 

society. 

 

Keywords: Education, HRMD, Sustainabilty 
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ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 

YÜKSEK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE BİR UYGULAMA 
 

*** 

RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC 

GROWTH: AN APPLICATION IN HIGH AND MIDDLE INCOME 

COUNTRIES 

 

Selen UTLU KOÇDEMİR
*
 

Meltem KILIÇ
**

 

 

Öz 

Günümüzde, ülkelerinin gelişmişliği göstergelerinden biri enerji tasarrufu olarak gösterilmektedir. 

Doğaya verilen zararı en aza indirebilen yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da enerji tasarrufu 

çabalarının temelidir. Bundan dolayı, 1970’li yılların başından beri enerji tüketimi ve ekonomik büyüme 

arasında ilişki bulunmaktadır. Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi 

ekonomik büyüme üzerinde enerji tüketiminin rolü hakkında bilgi vererek karar alıcıların enerji politikaları 

oluşturabilmeleri açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, yüksek ve orta gelirli 

ülke gruplarının ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda, yüksek 

gelirli 23 ve orta gelirli 15 ülkenin Gayrisafi yurtiçi hasıla, enerji tüketimi, sabit sermaye oluşumu ve işgücü 

artış oranının 1994-2015 yılları arasındaki verileri kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır. Çalışmanın 

ampirik kısmında, serilerin yatay kesit bağımlılığı ve Pesaran ve Yamagara (2008) heterojenliği 

incelenmiştir. Yatay kesit bağımlılığı olduğu tespit eden serilerin durağanlığı CADF birim kök testi ile analiz 

edilmiştir. Westerlund ECM eşbütünleşme testi ile serilerin eşbütünleşik oldukları tespit edildikten sonra 

Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel nedensellik testi yapılmıştır. Elde edilen ampirik bulgulara göre, 

yüksek ve orta gelirli ülke gruplarında ekonomik büyüme ile enerji tüketimi, sabit sermaye oluşumu ve 

işgücü artış oranı arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Çalışmaya konu olan ülkeler tek 

tek incelendiğinde; ülkelerin doğal kaynak zenginliklerinin farklılık gösterdiği bulgulanmıştır. Bu sebepten 

dolayı, etkin bir ekonomik ve çevresel politikanın oluşabilmesi için ekonomik büyüme ile enerji tüketimi 

arasındaki ilişkinin boyutu hakkında karar alıcıların bilgi sahibi olmaları önem kazanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Panel Data Analizi 

Jel Kodları: C50, Q40, O40 

 

Abstract 

At the present day, one of the development indicators of the countries is shown as energy saving. The 

use of renewable energy resources, which can generate the most loss of natural loss, is also the basis of 

energy saving efforts. Therefore, since the early 1970s there has been a relationship between energy 

consumption and economic growth. An examination of the relationship between energy consumption and 

economic growth has a fairly large proposition that decision markers can sormulate energy policies by 

providing information on the role of energy consumption on economic growth. The aim of this study is to 
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examine the relationship between economic growth and energy consumption of high and middle income 

country groups. In this context, a panel data analysis was conducted using the data of gross domestic 

product, energy use, fixed capital formation and labor force growth rates of 1994-2015 for 23 high income 

and 15 middle income countries. In the empirical part of the study, cross-section dependency of the series 

and heterogeneity of Pesaran and Yamagata (2008). The stability of the series determining cross-section 

dependency was analyzed by CADF unit root test. After the Westerlund ECM cointegration test, it was 

determined that the series were cointegrated, then the panel causality test of Emirmahmutoğlu and Köse 

(2011) was carried out. Empirical finding show that there ise a bi-directional causality relationship between 

energy consumption, fixed capital formation and labor force growth rates with economic growth in high and 

middle income countries. When the countries subject to the study are examined individually; it has been 

found that the natural resource richness of the countries varies. Fort his reason, it is important for decision-

markers to be kknowledgeable about the size of the relationship economic growth and energy consumption 

so that effective economic and environmental policy can be achieved.  

Keywords: Energy Consumption, Economic Growth, Panel Data Analysis,  

Jel Codes: C50, Q40, O40 
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YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN 

ULUSLARARASI PAZARLAMA AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KOÇARSLAN * 

ÖZET 

Küreselleşme, teknolojinin inanılmaz boyutlardaki gelişimi ve rekabetin artmasının oluşturduğu 

etkiler iş ortamının hızlı bir şekilde değişimine neden olmuştur. Bu değişimler ticari hayatta yeni 

yaklaşımların ortaya konulması gerekliliği konusunda yöneticileri baskı altında tutmaktadır. 

İşletmelerin en büyük amacı ticari mallar ve hizmetler üretip bunları dünya pazarlarına hızlı bir 

şekilde ulaştırarak kar elde etmektir. Teknolojinin artması ve üretim teknolojilerindeki gelişim 

sayesinde artan üretim miktarları, rekabeti ileri seviyelere taşıması sebebi ile firmalar müşteri 

memnuniyeti kavramı üzerine odaklanmışlardır. Böyle bir rekabet ortamında üretilen malların hızlı 

bir şekilde müşterilere sunulması büyük önem arz etmektedir.  Bu amaçla işletmelerimizin rekabet 

edebilirlik düzeylerini arttırmak amacı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2014 yılında çıkarmış 

olduğu ve dünyada yaklaşık 106 devlette uygulanan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, ürettiği 

ürünleri hızlı bir şekilde uluslararası pazarlara ulaştırmak isteyen firmalara önemli fırsatlar 

sunmaktadır. Belirli kriterlere sahip olan, gerek bilgi ve belgelerini gerekse eşyaların ve 

çalışanlarının güvenliğini sağlayan, belirli düzeyde mali yeterliliğe sahip olan firmalara verilen bu 

statü ile gümrük işlemlerinin daha hızlı yapılması imkanı sağlanmıştır. Bu düzenleme ile 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazanan işletmeler, ürettikleri mallar için gerekli 

olan hammaddeleri hızlı bir şekilde sağlamaları ve üretilen malların hızlı bir şekilde dünya 

pazarlarına girişlerine olanak sağlanmıştır. Ayrıca bu statüye sahip olan firmaların lojistik 

maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Müşteri memnuniyeti, Lojistik 

maliyetleri   

 

 

THE EVALUATION OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR FOR 

INTERNATIONAL MARKETING 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KOÇARSLAN * 

 

ABCTRACT 

The effects of globalization, the incredible growth of technology, and increased competition have 

led to a rapid change in the business environment. These changes force managers to stress the 

necessity of introducing new approaches in business life. The biggest goal of the firms is to 

generate profits by producing the greatest commercial commodities and services of enterprises and 

delivering them to world markets quickly. Because of the increase in technology and the 

improvement in production technologies, firms are focusing on the concept of customer satisfaction 

because of the increased production volume. In such a competitive environment, it is of great 

importance that goods produced are presented to customers quickly. For this purpose, the aim of 

increasing the competitiveness of our enterprises and the Ministry of Customs and Trade in 2014, 

and Authorized Economic Operator (AEO), which is applied in some 106 countries in the world, 
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offers important opportunities to the firm who want to quickly reach the international markets. With 

this arrangement, the firms which have Authorized Economic Operator import the raw materials 

required for the goods rapidly and the goods they produce can be quickly entered into the world 

markets. It is also aimed to reduce the logistics costs of firms with this status. 

 

Key words: Authorized Economic Operator, Customer satisfaction, logistics costs 
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ULUSAL YAZINDA SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 
*** 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN NATIONAL LITERATURE 

 

 

 

 

Fatma ARSLAN
*
 

Özlem YAŞAR UĞURLU** 

 

Öz 

Bu çalışmanın temel amacı; 1998-2018 (Ağustos) yılları arasında ulusal alan yazında makale ve tez adında 

“sosyal girişimcilik” kavramı geçen yayınların içerik analizi ile değerlendirilmesidir. Bu kapsamda alan 

yazında “sosyal girişimcilik” ile ilgili çalışmaların durum tespitinin yapılması ve eksikliklerin ortaya 

konularak alanda çalışmak isteyen araştırmacılara katkı sağlanması ikinci amaç olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada ulusal alan yazındaki yayınlar için YÖKTEZ, ULAKBİM Arşiv ve Google Akademik veri 

tabanlarından başlıkta “sosyal girişimcilik”  kavramının geçtiği yayınlar taranmıştır. Yapılan taramada 

YÖKTEZ’de 15 teze, ULAKBİM Arşiv’de 41 yayına ve Google Akademik’te ise 85 yayına ulaşılmıştır.  Sonuç 

olarak; çalışmada tam metnine ulaşılabilen 45 makale ve 13 tez olmak üzere toplam 58 yayın incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişimcilik, İçerik Analizi. 

Jel Kodları: L26, M10 

 

Abstract 

The main aim of this study is to evaluate published articles between 1998-2018 (August ) by the method of 

content analysis, related with ‘social entrepreneurship’ which take part in the national literature in articles 

and thesis titles. In this context, the second aim was to determine the status of studies on social 

entrepreneurship’ in the literature and to contribute to researchers who want to work in the field by showing 

the deficiencies. In the study, the concept of ‘social entrepreneurship’ was searched for titles from YÖKTEZ, 

ULAKBİM Archives and Google Scholar for national publications. As a result, a total of 58 articles, 45 

articles and 13 theses, as full text were examined in the study. 

Keywords: Social Entrepreneurship, Content Analysis. 

Jel Codes: L26, M10 
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FİNANSAL PİYASALARDA SÜRÜ DAVRANIŞININ AMPİRİK 

BİR ANALİZİ; BIST-30 ÖRNEĞİ 
 

ÖZET 

Dr.Öğr. Üyesi Erkan ALSU 

Turan İSLAMCAN 

 Bu çalışmanın amacı, hisse senedi piyasalarında var olduğu bilinen sürü etkisinin, 

yatırımcıların kararları ve BIST-30 endeksi üzerinde ne ölçüde etkili olduğunu araştırmaktır. 

Çalışma 02.01.1997 ile 31.08.2018 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada BIST-30 endeksi günlük ve 

aylık kapanış fiyatları kullanılmıştır. Çalışmanın literatürdeki mevcut çalışmalardan farkı oldukça 

geniş bir veri dönemini kapsaması ve BIST 30 endeksi üzerine olmasıdır. Çalışmada, Christie ve 

Huang (1995) ve Chang, Cheng ve Khorana’nın (2000) geliştirmiş olduğu yöntem ve Regresyon 

analizi yöntemi kullanılmıştır.  Çalışmanın sonucunda BIST-30 endeksinde sürü etkisinin 

yatırımcılar üzerinde var olduğu tespit edilmiştir.  Christie ve Huang (1995),  Chang, Cheng ve 

Khorana ve Regresyon analizi yardımıyla elde edilen sonuçlar ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Çalışmada, yatırımcıların hisse senedi piyasalarında yatırım yaparken diğer yatırımcıların 

davranışlarını dikkate aldığı tespit edilmiştir.  Hisse senedi piyasalarında etkinliğin ve 

sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için sürü davranışlarının da dikkate alınması gerektiği bu 

çalışmanın önerilerinden biri olarak görülmektedir.  

  

Anahtar Kelimeler: Finansal piyasalar, Sürü davranışı, BIST-30 

Jel kodu: Genel Finansal Piyasalar: Diğer, Davranışsal Finans: Genel   
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SOSYAL KIYASLAMA ve MARKA TUTUMU ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL COMPARISION 

AND BRAND ATTITUDE 

Öğr. Gör. Filiz Çopuroğlu 

Gaziantep Üniversitesi İslahiye İİBF 

filizcokay@gantep.edu.tr 

ÖZET 
Marka ürün veya hizmetin tüketicinin zihinde oluşturduğu karakter ve performansının toplamıdır. 

Marka tutumu ise bir ürünün tüketicinin gözündeki değeridir. Ürünün tüketici gözündeki değeri, tüketicilerin 

marka algıları, çeşitli sosyal nedenlerle oldukça hızlı bir şekilde değişebilmektedir. Bu değişimin en büyük 

sebeplerinden biri de kişilerin çevrelerindeki diğer kişileri olumlu ya da olumsuz bir şekilde sürekli kendileri 

ile karşılaştırmaları ve buna yönelik tüketim alışkanlıklarını değiştirmeleridir. Çalışmanın amacı yukarı 

doğru kıyaslama ve aşağı doğru kıyaslama senaryoları karşısında tüketicilerin markalara yükledikleri 

değerlerde farklılık olup olmadığını incelemektir. Araştırmanın yapılabilmesi için iki farklı marka 

konseptinde (fonksiyonel/ sembolik) 4 farklı senaryo geliştirilmiştir. Ön test çalışması uygulanarak 

araştırmaya uygun ürün ve marka seçimi yapılmıştır. Çalışmanın ana kütlesi Gaziantep Üniversitesi 

öğrencileridir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Uygulanan anket 

sonucunda elde edilen veriler, SPSS 24.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan 

1014 öğrencinin % 45’i erkek, % 55’i kızdır. Analiz sonuçları yukarı doğru kıyaslama yapılması durumunda, 

aşağı doğru kıyaslama yapılmasına gore tüketicilerin marka tutumlarının daha olumlu olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarının, sosyal kıyaslama ve marka değeri, marka tutumu konularına 

dair literatürü zenginleştireceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Kıyaslama, Marka Değeri, Marka Tutumu. 

JEL Kodları: M31, D11.  

 

ABSTRACT 
A brand is the sum of the character and performance that the product or service creates in the 

consumer's mind. Brand attitude is however the value of a product in the eyes of the consumer. The value of 

the product in the consumer's eyes may change very quickly by the consumer's perception of the brand and 

various social reasons. One of the biggest causes of this change is that people constantly compare others in 

their surroundings with themselves either positively or negatively and change their consumption habits 

according to it. The aim of the study is to examine whether the differences in the values that consumers put 

on the brand in the upward and downward comparison scenarios are different. In order to be able to conduct 

the research, 4 different scenarios were developed in two different brand concepts (functional / symbolic). 

By applying a pre-test study, product and brand selection suitable for the research was made. Most of the 

subjects that participated in the research are the Gaziantep University students. In the research, questionnaire 

form was used as data collection tool. The obtained data were evaluated using the SPSS 24.0 package 

program. Out of 1014 students, 45% of them are boys and 55% of them are girls. The results of the research 

show that, when upwards comparisons are made, the consumers' attitude towards brands are more favourable 

than downward comparisons. The results of this study are expected to enrich the literature on social 

comparison and brand value and the consumers' attitude towards brands. 

  

Keywords: Social Comparison, Brand Value, Attitude on Brands 

JEL Codes: M31, D11 
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KIRGIZ-TÜRK EKONOMİSİ VE GİRİŞİMCİLİĞİNE GÜMRÜK 

VE VERGİ YARGISININ ETKİSİ 
 

Bilal UÇAR Prof. Dr. 
Kırgızistan Mambetkaliyev Çüy Ünv.  

E-mail: bilalucr@gmail.com  

Bolot T. TOKTOBAYEV Prof. Dr. 
Kırgızistan Yusuf Balasagın Milli Devlet Ünv.  

E-mail: toktobaev56@bk.ru 

ÖZET: 

Ekonomide mali polis, gümrük ve vergi sistemi meselesi ve yargılaması hukukunun çağdaş ve ileri devlet 

ekonomisi ve anlayışına geçiş ve uyum sorunlarının başında geldiği incelenmiştir. 

Ekonomide mali polis gümrük ve vergi mevzuatı ve yasasına aykırı davranışların mahkeme tarafından 

sosyal-hukuk yargılanması sistemi ve hukuku incelenmesine bakılmıştır. Geçiş ekonomilerinde etkisi büyük 

olan mali polis gümrük ve vergi yargılaması etkinliği ve Türk-Kırgız ekonomisi ve uygulaması incelenerek 

araştırılmıştır. 

Ekonomide mali polis, gümrük ve vergi uyuşmazlıklarının yargısal planda giderilmesi ve aynı çıkarlar 

dengesinin kurulmasında güven esastır. Mali polis, gümrük ve vergi yargılama hukuku: “Mali polis, gümrük 

ve vergi uyuşmazlıklarının yargısal planda giderilmesini düzenlediği sırada, aynı çıkarlar dengesinin 

kurulmasında hizmet eder” biçiminde tanımlanabilir. 

Sistemin unsurlarını yasalar, zaman ve insan olarak tespit ediyoruz ve bunları mali polis, gümrük ve vergi 

yargısının işlevi doğrultusunda seçtiğimiz parametreler ile ölçüyoruz. 

Birinci parametre: Mali polis, gümrük ve vergi yargısı yasalarının işlerliğini anlaşmazlıkları çözmek ile 

ölçmek. 

İkinci parametre: Mali polis, gümrük ve  vergi yargılama sürecini mükellef ve mali polis, gümrük ve 

vergi idaresi açısından katlanılan ekonomik külfet ve telafi mekanizmaları ile ölçmek. 

Üçüncü parametre: Mali polis, gümrük ve vergi yargıçlarının kararlarını, aldıkları eğitim, çalışma 

koşulları ile mahkemelerde sağlanan teknolojik olanaklar ve yargıç bağımsızlığı ile ölçmek. 

Devlet mali polis, gümrük ve vergi sistemi ve yargılaması iktisadi ve hukuki reformun baş ayarlarından 

biridir. Devletin temel eylem ve işlemlerinden biri olduğu için yargılaması da hukuk devletinin gereğidir. 

Ekonomide mali polis, gümrük ve vergilendirme özünde bir gelir-alacak-borç ve suç ilişkisidir ve bu ilişkide 

çeşitli süreçlerde uyuşmazlık ve anlaşmazlık çıkması mümkündür. 

Kırgızistan mali polis, gümrük ve vergi mevzuatına aykırı davranışların uyuşmazlıkların mahkeme 

tarafından yargılanması yeni düzenlenmeye çalışıldığından Türkiye’deki ile tam olarak karşılaştırılamayacak 

durumdadır. Kırgızistan’a oranla Türk mali polis, gümrük ve vergi yargısı sisteminin uyuşmazlık çözümünde 

etkinliği vardır ve yasalar nedeniyle iyi işlemeyen sistem adil yargıçlarının kişisel çabasıyla da 

işletilmektedir. 

Öneriler: Hukukun üstünlüğü sadece yasalarda değil gerçek olarak hayata geçirilirse, İçişleri, Maliye ve 

Ekonomi Bakanlıkları ile mali polis, gümrük ve vergi kurumları hukuk çizgisine çekilirse ve yasası ile 

yargısına bir son sistem olarak liberal sosyal demokrasi ile yaklaşılırsa daha hızlı sosyo-ekonomik gelişme 

ve kalkınma sağlanacaktır. 

KISALTMA VE ANAHTAR KELİMELER: 

T.C. : Türkiye Cumhuriyeti., K.C.: Kırgız Cumhuriyeti, V.K.; Vergi Kanunu. liberal sosyal 

demokrasi, Devlet gümrük ve vergisi, Mali polis, gümrük ve vergi Yargısı, Daha hızlı sosyo-ekonomik 

gelişme ve kalkınma. 
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SUMMARY: 

In the economy at the beginning of the financial police, customs and tax system, contemporary and 

advanced understanding of the state’s economy and the transition and adjustment problems is a matter of 

law, and proceedings that were examined. 

Economy, customs and tax legislation and the financial police of any violation of law by the court, the 

social-legal examination of the prosecution system and the law of his detractors. In transition economies a 

great impact on the effectiveness of the financial police and the Turkish-Kyrgyz economy of customs and tax 

proceedings, and was investigated by examining the application. 

Economy, financial police, customs and judicial tax dispute in the establishment of trust is essential to the 

balance of the same interests and background removal. Financial police, customs and tax jurisdiction law: 

“financial police, customs and judicial tax dispute when the plan organized by repair of the same balance of 

interests is the establishment of service” be defined as. 

Elements of the laws of the system, determine the time and we are as human beings and their financial 

police, judiciary, customs and tax function parameters are chosen in accordance with the measure. 

The first parameter is: financial police, customs and laws of the functioning of justice to settle disputes 

with the tax measure. 

The second parameter is: financial police, customs and tax judicial process, the taxpayer and the financial 

police, customs and tax administration mechanisms to measure and compensate for the incurred economic 

burden. 

The third parameter is: financial police, customs and tax decisions of the judges, their training, working 

conditions and technological opportunities provided by the courts and the independence of judges with the 

measure. 

State financial police, customs and tax system and economic and legal reform, the chief judge is one of 

the settings. One of the main acts and proceedings in the State for the rule of law requirement. Economy, 

financial police, customs and taxation of income-credit-debt and in essence a criminal relationship, and it is 

possible to be some disagreement in the relationship and the various processes of conflict. 

Kyrgyz Republic financial police, customs and tax legislation attempts to edit a new trial by the court of 

any violation of conflict in Turkey is compared with the full. Than in Kyrgyzstan, Turkish financial police, 

customs and tax dispute resolution system is to enable the judiciary and the law just because of the judges of 

the system not working well is operated in a personal effort. 

Recommendations: The rule of law, not only in reality, as the law is passed, the Interior, the Ministries of 

Finance and Economy of the financial police, customs and tax bodies of law and the law of the line drawn 

with the judiciary as an end to the system of liberal social democracy and socio-economic progress and 

development are approached more quickly will be provided. 

ABBREVIATE AND KEY WORDS: 

Economy, tax system,  Turkish-Kyrgyz economy, TR, KR, KG, development. 
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KÜRESEL LİDERLİK SAVAŞINDA TİCARET SAVAŞLARI 

                                                                                             Prof. Dr. Arif Özsağır
99

 

                                                                                    Öğr. Gör. M. Ali Koçakoğlu
100

 

Özet 

Amerika’nın 2018 mart ayında Çin mallarına yönelik başlattığı soruşturma ve bunun neticesinde özellikle 

Çin’den ithal edilecek mallara yönelik uygulanması düşünülen gümrük tarifeleri ile başlayan ticaret savaşları 

son günlerde de tüm hızıyla devam etmektedir. 

Ticaret Savaşlarının 2008 finansal krizinden sonra dünya genelinde görülen korumacılık faaliyetlerinin bir 

devamı olduğu düşünülse de ABD Başkanı Trump’ın özellikle Çin’i hedef alan söz ve uygulamaları bu 

savaşın sebeplerinin tek nedeninin ekonomik olmadığını göstermektedir. 

Çin’in son on yıllarda gösterdiği ekonomik gelişme ve uluslararası düzenin değişmesine yönelik söylem ve 

faaliyetleri –ki bu çalışmaların en önemlisi Çinin bütün Asya ve Avrupa’yı altyapı yatırımları yoluyla 

birbirine bağlamayı amaçlayan Kuşak Ve Yol projesidir- ve küreselleşme yönündeki çalışmaları ABD 

tarafından mevcut durum için tehdit oluşturmaktadır. ABD Başkanının söz ve eylemlerinin genellikle 

öngörülebilir olmaması, devlet ciddiyetine yakışmayacak politika uygulamaları da içinde bulunduğumuz 

mevcut durumun asıl amacının ne olduğu konusunda kafaları karıştırmıştır. 

Bu çalışmada amacımız ABD başkanının başlattığı ticaret savaşının asıl sebeplerini analiz etmeye 

çalışmaktır. Öncelikle korumacılığın tanımı ve tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları inceledikten sonra Çin ve 

ABD arasındaki mevcut ticari ilişki incelenecektir. Ticaret savaşlarının uluslararası düzendeki son 

gelişmelerle birlikte bu savaşın sadece ekonomik değil liderliğini ABD’nin yaptığı tek kutuplu uluslararası 

düzene tehdit olacağı düşünülen Çin’le girişilen hegemonya savaşının bir aşaması olduğu görülebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ticaret savaşları, korumacılık, ABD, Çin 
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ISLAMIC FINANCE DEVELOPMENT AND ECONOMIC 

GROWTH: CASE STUDY  "TURKEY" 

  Hussam Alahmad 

Abstract 

This paper on Islamic financial development and the economic growth relationship of Turkey. Turkey is one 

of the countries that have recently experienced a major conflict in economic growth and development. In the 

past decade or so, the Turkish economy has achieved significant growth stemming from stable and prudent 

macroeconomic management, supported by a stable political system, leading to significant changes in the 

country's socio-economic conditions. In the same period, the position of the Islamic finance sector in the 

country has increased more wisely. 

While the contribution of financing for development is well documented in both theoretical and empirical 

work. Moreover, While we see the significant impact of Islamic finance on the development of developed 

and emerging economies such as Britain, Malaysia and the Persian Gulf, there has not been enough research 

to drive the Turkish economy. More recently, there have been plans to increase the number of banks 

involved either through the private sector or through Windows were opened in state-owned banks, with 

corporate bank, bank Halk, perhaps, and bank Buckley would probably work Candidates. If these plans are 

achieved, the participating banks will be available to almost everyone in Turkey These three banks together 

have thousands of branches in all provinces in Turkey. 

This study seeks to demonstrate the contribution of the Islamic finance sector in Turkey, and the next step is 

the necessary political direction that will enhance this contribution. This is Evidence when monetary policy 

experts struggle to confront politics Challenges facing the dual financial system, where some of the critical 

challenges faced by the policy transfer mechanism in theory do not work with Islamic banks. From a broader 

perspective, this study will show the progress of Islamic financial muscles in the fight against 

underdevelopment, with a case study from Turkey. This one The study is limited to Turkey from the 

extended period [2007-2017]. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYONU: 

ADANA ŞEHİR HASTANESİNDE BİR UYGULAMA 
*** 

 

JOB SATISFACTION AND MOTIVATION IN HEALTH WORKERS: 

AN APPLICATION IN ADANA CITY HOSPITAL 

 

 

Doç. Dr. Nusret GÖKSU 

Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin KOSKA 

Uzman Ayşe Yılmaz  

 

Öz 

Çalışma ortamında olmak insan yaşamında önemli bir yere sahiptir.Çünkü çalışan insan günlük yaşamının 

önemli bir kısmını işinde geçirmektedir.İş yalnızca ekonomik açıdan değil, psiko-sosyal yönden de bireyin 

yaşamında önemli yer tutmaktadır.Özellikle sağlık sektörü yoğun stresler yaşayan hasta bireylere hizmet 

sağlamanın yanı sıra, bu alanda çalışanların günlük çalışmalarında sık sık stres yaratıcı olaylarla karşı 

karşıya kalmaları sebebiyle diğer hizmet işletmelerinden farklılık göstermektedir.Ayrıca sağlık alanında 

çalışanlarda yoğun iş yükü, ağır ve ölümcül hastalara bakım verme, gerektiğinde hasta ve yakınlarına 

duygusal destek vermek zorunda kalma gibi nedenler ile sağlık hizmetindeki yetersizlikler ve hizmetin, 

personelin dengesiz dağılımı da çalışanlarda düş kırıklığı ve gerginlik yaratmaktadır.Bu durumda iş 

tatminini ve motivasyonu olumsuz etkilemektedir. Motivasyon ve iş doyumu bireylerin ve örgütün 

başarısında önemli bir faktördür.Motivasyona etki eden etmenler incelenip sonuçlar doğrultusunda kişilerin 

davranışlarına yön verilmesi başarıyı artıracaktır.Aynı şekilde iş doyumu da çalışanların fiziksel,ruhsal ve 

sosyal gereksinimlerinin beklentileri doğrultusunda karşılanma düzeyini ifade eder. 

Bu çalışma Adana Şehir Hastanesindeki sağlık çalışanlarının iş tatmini ve motivasyon düzeylerini ölçmek 

amacı ile anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır.Anket ile elde edilen veriler SPSS istatistik programında 

frekans dağılımları, t testi, Anova testi ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır.Elde edilen sonuçlar ışığında; 

sağlık personelinin iş doyumunu ve motivasyonunu dolayısıyla hizmetin etkililiğini artırmak amacıyla, 

yöneticilere ve çalışma yapacak olan araştırmacılara yardımcı olabilecek öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Sağlık sektörü,İş tatmini,Motivasyon 

Jel Kodları: M50,M54 

Abstract 

Being in the working environment has an important place in human life.Because working people spend a 

significant part of their daily life in their jobs.The business occupies an important place not only in economic 

terms but also in the psycho-social aspect of the individual's life.Often the health sector differs from other 

service enterprises in that it provides frequent services to sick individuals who are experiencing intense 

stresses as well as frequent stressful events in their daily work.In addition,the inadequacy of health care 

services and the unbalanced distribution of the staff and the staff also cause the frustration and tension in the 

employees.In this situation, the work satisfaction and motivation adversely affect.Motivation and job 
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satisfaction are important factors in the success of individuals and organizations.The factors affecting 

motivation will be examined and the direction of the behavior of the people in the direction of the results will 

be enhanced.Likewise, job satisfaction is a concept that expresses the level of satisfaction of workers' 

physical,mental and social needs in line with their expectations. 

The purpose of this study was to evaluate the job satisfaction and motivation levels of health workers 

in Adana City Hospital using questionnaire and survey method.Frequency distribution, t test, ANOVA test 

and reliability analyzes were performed in SPSS statistical program. Obtained results in the light; 

suggestions have been made to assist administrators and researchers who will work to increase the 

effectiveness of the service and therefore the job satisfaction and motivation of health personnel. 

 

Keywords: Health sector,Job satisfaction,Motivation 

Jel Codes: M50,M54 
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HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA HAFTANIN GÜNÜ 

ANOMALİSİ: BIST 30 ÜZERİNE BİR ANALİZ 
 

* Dr. Öğr. Üyesi Erkan ALSU 

           Gaziantep Üniversitesi-erkanalsu@gmail.com 

        * *Serpil MORBONCUK 

           srpl.mrbnck@gmail.com 

Özet 

Etkin Piyasalar Hipotezi, piyasada her şeyin olağan olduğunu ve olağandışı gelir elde 

edilemeyeceğini öngörmektedir. Fakat bu teoriye ters düşen sonuçların varlığı da literatürde 

gerçekleştirilmiş bir çok çalışma tarafından ortaya konulmuştur.  Ortaya konulan bu aykırılıklar 

anomali olarak literatürdeki yerini almıştır. Özellikle yatırımcılar ve hisse senedi sahipleri 

açısından anomaliler önem teşkil etmektedir. Anomalilerde kendi içerisinde zamana bağlı 

(Dönemsel) ve zamana bağlı olmayan (Kesitsel) anomaliler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Bu çalışmada hisse senedi piyasalarında var olduğu bilinen haftanın günü anomali türünün 

test edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında 1997-2018 yılları arasındaki döneme ilişkin 

BIST 30 endeks verileri kullanılmış olup anomalilerin test edilebilmesi için Garch modellerinden 

faydalanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Etkin piyasa hipotezi, Anomaliler, BIST 30, Garch, E-Garch 

G00 Finansal Ekonomi, G19 Genel Finansal Piyasalar 

 

DAY OF WEEK ANOMALY IN THE STOCK MARKET: AN ANALYSIS 

ON THE BIST 30 INDEX 

Abstract  

The Efficient Market Hypothesis predicts that everything in the markets is common and 

that extraordinary revenue cannot be obtained. However, the existence of contradictory results 

has been revealed by many studies in the literature. These contradictions have taken place in the 

literature as anomaly. Especially for investors and stockholders, anomalies are important. In 

anomalies, they are divided into two as time dependent (periodic) and non-time (cross-sectional) 

anomalies. 

In this study, it is aimed to test the anomaly type of the week which is known to exist in 

stock markets. Within the scope of the study, BIST 30 index data for the period 1997-2018 were 

used and Garch models were used to test the anomalies. 

Keywords: Efficient market hypothesis, Anomalies. BIST 30, Garch, E-Garch 

G00 Financial Economics, G19 General Financial Markets 
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İSLAMİ BANKACILIK SİSTEMİNDE BİR FİNANSAL 

ENSTRÜMAN OLARAK TEVERRUK VE UYGULAMA 

ÖRNEKLERİ 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKCAN 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYTEKİN 

Abdulaziz ALSAKET 

Özet 

Günümüzde İslami bankalar günden güne gelişmektedir. Bu bankalar işlemlerinde sürekli 

yeniliklere yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bunun içinde ya işlemlerini geliştirerek ya da yeni 

işlemler oluşturarak veya mevcut işlemlerine bazı değişiklikler ekleyerek yapmaktalar. Bu sayede 

finansman araçları çokluk ve çeşitlik kazanmaktadır. Teverruk bankacılığı da bu araçlardan 

birisidir. 

Günümüzde Teverruk uygulamaları İslami Bankacılıkta önemli finansal enstrümanlardan birisi 

olmuştur. İslami finans alanında önemli bir yer almaktadır. Çünkü yatırımın önemli yönlerinden biri 

faiz getiren krediye alternatif (islami alternatif) olarak Müslüman toplumlarında bireylerin ve 

kurumların nakit akışını yönetmektir. Bu nedenle bu finansal aracın araştırılmasının önemi 

büyüktür. Özellikle faize dayalı ekonomilerin geçirdiği finansal krizler hakkında konuşmak ve 

geleneksel bankacılık ile İslami bankacılık arasında ki farkı görebilmek için gereklidir. 

 Teverruk, İslamcı Ekonomistler için ayrı bir önem taşmaktadır. Çünkü İslami finans formülerini ve 

ilkelerini alışılmadık yeni bir yöne doğru götürmektedir. Hatta İslami bankaların finans yaklaşımını 

değiştirebileceği öngörülmektedir. Doğrudan toplumun üretken faaliyet gelişimine bağlı bankacılık 

faaliyeti sözleşmelerinin geliştirilmesi yerine, Teverruk nakit talebi karşılıyor gibi bazı finansman 

formüllere daha çok ilgi duyulmaktadır, tıpkı geleneksel bankalarda olduğu gibi. 

Teverruk; nakde ihtiyacı olan kişi ile İslami banka arasında bir anlaşma kurulması, o günün 

fiyatından daha yüksek bir fiyata vadeli bir güne o kişiye bir ürün satılmasıdır. Daha sonra müşteri 

İslami bankaya yetki vererek ürünü kendisine satılan vadeli fiyatından daha düşük nakit bir fiyata 

satmasıdır. Bununla Teverruk yapan kişi nakit paranın sahibi olmakta ve bankaya karşı bu işlem 

dolayısıyla daha yüksek fiyattan borçlanmaktadır. 
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16NİSAN 2017 REFERANDUMUN POLİTİK PAZARLAMA 

BAKIŞ AÇISIYLA İNCELENMESİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ 

 

Ahmet Tan,  

Gaziantep Üniversitesi, İİBF, 

 atan02@gmail.com 

Emre Çolakoğlu,  

Gaziantep Üniversitesi, İİBF,  

colakogluemre@gmail.com 

 

 

Türkiye’nin siyasi hayatında dönüm noktalarından biri olarak değerlendirilebilecek olan 16 Nisan 

2017 anayasa değişiklik referandumu, ülke yönetim şeklinde köklü değişiklikler yapacak anayasa 

değişikliklerini seçmenin oyuna sundu.  Uzun süredir yönetim şekli olarak kullanılan parlamenter sistem 

yerine, bir nevi başkanlık sistemi olarak görülebilecek partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayacak 

olan referandum oylaması, seçmenler açısından yeni ve karmaşık bir durumdu.  

Politik pazarlama açısından bakıldığında, genel ve yerel seçimler ile referandum oylamaları 

birbirlerinden oldukça farklı seçim türleridir. Bu farklılıkların başında referandum oylamalarının parti isim 

ve sembol veya aday ismi yerine, “evet- hayır” gibi seçeneklerin olmasıdır. Bir başka farklılık da çok nadir 

yapılması nedeniyle seçmenlerin alışık olmamasından dolayı genelde, oylamayı destekleyen veya 

desteklemeyen siyasi parti ve oluşumların yürüttükleri propaganda ve ikna yöntemlerinin yanı sıra, 

seçmenlerin sosyal veya kişisel özelliklerinin etkisinin oylanan içeriğin önüne geçmesidir.  

Bu bağlamda 16 Nisan 2017 referandum oylaması sürecinde seçmenlerin oy verme davranışlarının 

politik pazarlama açısından incelenmesi önem taşımaktadır.  

Bu çalışmanın amacı diğer pazarlama disiplinlerinde olduğu gibi politik pazarlama için de önemli 

olan sosyo-demografik faktörlerin, seçmenlerin referandumda ki oy verme davranışları ile ilişkisinin 

araştırılmasıdır. Bu amaçla Gaziantep’te 689 katılımcıya yüz yüze anket uygulanmıştır. Zaman ve maliyet 

kolaylığı bakımından örneklem alma yöntemi olarak, tesadüfi olmayan yöntemlerden, kolayda örneklem 

yöntemi kullanılmıştır. Anket formunda, seçmenlerin demografik özellikleri olarak yaş, cinsiyet, medeni 

durum, eğitim durumu, aylık gelir ve meslek bilgilerinin yanı sıra, referandumdaki tercihlerini “evet, hayır” 

veya “boş/ geçersiz oy” olarak belirtmeleri istenmiştir. Araştırmaya konu olan tüm değişkenler kategorik ya 

da sıralı olduklarından, analiz yöntemi olarak ki- kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Ki- kare bağımsızlık 

testi sonucunda, beklenen değeri 5’in altında hücre sayısının %20 den fazla olmadığı görülmüş, böylelikle de 

sonuçların yorumlanabilir olduğuna karar verilmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre, seçmenlerin referandum oy tercihleriyle yaş (   (4, N=685) = 13,903, 

p<0,01), menedeni durum (   (2, N=676) = 16,905, p<0,01), eğitim düzeyi (   (8, N=682) = 21,982, 

p<0,01) ve aylık gelir düzeylerinin (   (8, N=671) = 16,677, p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye 

sahip olduğu; cinsiyet (   (2, N=688) = 2,815, p>0,05) ve meslekleriyle (   (10, N=689) = 13,342, p>0,05) 

ise istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye sahip olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler; Referandum, Pazarlama, Politik Pazarlama, Seçmen, Seçmen Davranışları, 

Politik Sistem 
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LOJİSTİK PERFORMANS VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 

OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA  
*** 

THE RELATIONSHIP BETWEEN LOGISTICS PERFORMANCE AND 

ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION FOR OECD COUNTRIES 

Gökçen ÖZKAN
101

 

Hüseyin ÇELİK
102

 

Muhyettin ERDEMLİ
103 

 

Öz 

Küreselleşme olgusuyla beraber ülkelerin siyasi sınırları sadece haritalar üzerinde kalmış olup, ticari, 

ekonomik, kültürel, sosyal vb. faktörlerin uluslararası hareketliliği artmıştır ve artmaya devam etmektedir. 

Bu süreçte bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin dünya pazarına sunulabilme derecesi, transferi ve lojistik 

gücü önem arz etmektedir. Dünya Bankası tarafından hazırlanan lojistik performans indeksine göre gelişmiş 

ülkelerin, uluslararası ticarette önemli bir paya sahip oldukları görülmektedir.     Lojistik performansı ise 

lojistik yeterlilik, uluslararası gönderim durumu, lojistik takip ve zamanlama faktörlerinden oluşmaktadır. 

Bu çalışmada OECD ülkelerinin lojistik performanslarının ekonomik büyüme olan ilişkisi incelenmiştir. 

OECD ülkelerinin 2016 yılı GSYİH ve Dünya Bankasının lojistik performans indeksi verileri, yatay kesit 

analizi ile incelenmiştir. Lojistik performansın ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans, Ekonomik Büyüme, Yatay Kesit. 

Jel Kodları: A10, C2. 

 

Abstract 

With the phenomenon of globalization, the political boundaries of the countries remained on maps only and 

they were commercial, economic, cultural, social and so on. international mobility of factors has increased 

and continues to increase. In this process, the degree to which goods and services produced in a country can 

be offered to the world market, transfer and logistics power are important. According to the logistics 

performance index prepared by the World Bank, developed countries have a significant share in 

international trade. Logistics performance consists of logistics qualification, international delivery status, 

logistics tracking and timing factors. In this study, the relationship between the economic performance and 

the logistics performance of OECD countries is examined. 2016 GDP and World Bank's logistic 

performance index data of OECD countries were analyzed by cross-sectional analysis. It is seen that there is 

a positive relationship between logistics performance and economic growth. 

Keywords Logistics Performance, Economic Growth, Cross Section. 

Jel Codes: A10, C21. 
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ZEKÂ SEVİYESİYLE ÇEVRE BİLİNCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  
*** 

 

  Sadettin Paksoy 

Mustafa Özer 

Onur Akkaya   

Öz 

Türkiye eğitim sisteminde öğrenciler aldıkları sınav puanına göre belirli liselere yerleştirilmektedir. 

Bu bağlamda, Kilis ilinde bulunan 5 farklı lisenin 10. Sınıf öğrencilerinden toplanan verilerle öğrencilerin 

okula giriş puanıyla çevre bilinci arasındaki nedensellik incelenmiştir. Bu çalışmanın ana çıkış noktası 

öğrencinin yerleştiği lisenin zekâ seviyesinin bir göstergesi olarak kabul edilmesidir. Çalışmamızda 5 farklı 

lise kategorisinden toplamdan 250 öğrenciden anket yoluyla veri toplanmıştır. Çalışmanın beklenen 

sonuçlarına göre zekâ seviyesi (diğer bir ifadeyle daha yüksek puanla liseye yerleşen öğrenciler daha zeki 

kabul edilmiştir) ile çevre bilinci arasında pozitif yönde bir ilişki gözlemlenmiştir. Ayrıca, sonuçlar cinsiyet, 

doğum yeri, ailenin gelir seviyesi ve ebeveynlerin eğitim ve mesleki durumların kontrol edilmesi halinde de 

değişmemektedir.   
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HASTALARDA BELİRSİZLİK ALGISI İLE HASTA 

MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE 

GÜVEN DÜZEYİNİN ILIMLAŞTIRICI ETKİSİ GAZİANTEP 

SAHA ARAŞTIRMASI 
İbrahim BOZKURT* 

Ahmet TAN** 

Sağlık hizmetleri; ihtiyacın doğması, farkına varılması, alternatiflerin değerlendirilmesi, ihtiyacın 

giderilmesi ve kullanım sonrası değerlendirme açısından hizmet sektöründe ayrı bir yere sahiptir. Hastalık 

veya hasta olmak sağlık hizmetine ihtiyaç duyulmasına yol açan en önemli nedenlerden biridir. Yaş, cinsiyet, 

eğitim, meslek vs. gibi sahip olunan kişisel özellikler farklılığına bakılmaksızın tüm insanlar sağlık hizmeti 

açısından birer potansiyel müşteri konumundadır.  Hastalık ya da hasta olmak zamanlama açısından 

bireylerin pek tahmin edemediği yani beklenmeyen bir durumdur. Hastalık insanlar üzerinde bedensel 

olduğu kadar ruhsal yönden de bir takım etkiler oluşturabilir. İnsanlar hastalıkları ile ilgili; hastalığın kendisi, 

belirtileri, etkileri ve nasıl tedavi edilebileceği gibi birçok konuyu öğrenmeye ihtiyaç duyar ya da merak 

eder. Bu ihtiyacı veya merakını gidermek için çeşitli yollara başvurur,  bazı bilgiler elde eder veya hiçbir şey 

yapmaz. Sonuçta tıp veya hastalıkla ilgili konular çok teknik bilgileri barındırdığından tatminkar bir sonuca 

varmak çoğunlukla olası değildir. Bu durum hastalarda bir belirsizlik algısına veya endişe, kaygı vs. gibi 

daha ciddi problemlere yol açabilir. Bu tür problemlerin varlığı veya giderilmemesi zihni meşgul 

edeceğinden alınan hizmetin değerlendirilmesi üzerinde olumsuz sayılabilecek etkilere yol açabilir. Sağlık 

hizmetleri sektöründe; ‘’Bir bireyin ya da kurumun sorumlu ve hizmet verdiklerinin çıkarına davranacağına 

olan inanç’’ (Ertong, 2011) şeklinde tanımlanan güven kavramı bu olumsuz etkilerin giderilmesi ya da 

azaltılmasına yardımcı olabilecek bir unsur olarak görülmektedir. 

Bu çalışmada hastalarda belirsizlik algısı düzeyinin alınan hizmetin değerlendirilmesi açısından 

hasta memnuniyeti ve sadakati üzerindeki olumsuz etkisini tespit etmek ve olumsuz duruma çözüm olarak 

gösterilebilecek güven unsurunun moderatör (ılımlaştırıcı) etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu 

bağlamda Gaziantep İlinde faaliyet gösteren 2 kamu hastanesinde kolayda örneklem yöntemiyle ayakta ve 

yatarak tedavi görmekte olan 370 katılımcıya ulaşılmış, anket uygulaması yapılmış ancak uygun görülen 351 

anket analize dahil edilmiştir. Anket 7 adet demografik bilgiler ve 17 adet de belirsizlik, güven, memnuniyet 

ve sadakat ile ilgili ifadelerden oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 17 programı ile frekans dağılımı, 

anova, korelasyon ve regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiş ve ayrıca güven unsurunun moderatör 

etkisi incelenmiştir. İnceleme sonucunda araştırma modelini oluşturan 17 ifadenin Cronbah’s Alpha değeri 

,76 olarak bulunmuştur.Analiz sonuçlarına göre belirsizlik algısı ile hasta memnuniyeti ve sadakati arasında 

her iki değişken için de geçerli olmak üzere negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca belirsizlik algısı düzeyinin hasta memnuniyeti ve sadakat düzeyi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip 

olduğu ve güven unsurunun ise bu değişkenler arasındaki ilişkiyi değiştirme kapasitesine yani moderatör 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; her ne kadar yazında çoğunlukla memnuniyet ve sadakatin farklı 

faktörlerle ilişkilendirilmesine rağmen hastalardaki belirsizlik algısı düzeyinin de göz ardı edilmemesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. Sağlık ve hastalık ile ilgili konuların çok teknik bilgiler içermesi ve hastaların bu 

konulara hakim olup, belirsizliği tam anlamıyla ortadan kaldırmaları pek mümkün görünmediğinden, hem 

hasta ile kurum hem de hasta ile hekim ve sağlık personelleri arasında güven kavramı, tesisi ve 

sürdürülebilirliği hastaların memnuniyeti ve sadakatinin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.  

Anahtar kelimeler: Belirsizlik Algısı, Güven, Memnuniyet, Sadakat 
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GEÇIŞ ÜLKELERİNDE NAIRU’NUN BELİRLEYİCİLERİNİN 

YENİ KEYNEZYEN VE NEOKLASİK BAKIŞ AÇISI İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Doç. Dr. Yusuf  Ekrem AKBAŞ 

Adıyaman Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, akbasyea@gmail.com 

Dr. Öğr. Üyesi Canan SANCAR ÖZKÖK 

                                  Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu,                                             

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, canansancar29@gmail.com 

 

Özet 

 Bu çalışmada, Geçiş ülkelerinde 2000-2016 yılları arasında enflasyonu hızlandırmayan işsizlik 

oranının belirleyicileri analiz edilmiştir. Buna ilave olarak, NAIRU’nun belirleyicileri araştırılırken 

NAIRUyu işgücü piyasası düzenlemelerinin veya talep koşullarının etkileyip etkilemediği analiz 

edilmiştir. Bu bağlamda, Yeni Keynesyen veya neoklasik görüşün etkin olup olmadığı analiz 

edilmiştir. Polonya, Litvanya, ve Estonya’da, talep koşullarının işgücü piyasası düzenlemelrine göre 

daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu yüzden, bu üç ülkede Yeni Keynezyen yaklaşım 

baskındır. Slovakya’da ise işgücü piyasası düzenlemeleri NAIRU’nun belirlenmesinde etkilidir. Bu 

yüzden, Slovakya’da neoklasik yaklaşımın etkili olduğu belirlenmiştir. Son olarak, Çek 

Cumhuriyeti, Slovenya ve Macariatan’da işgücü piyasası düzenlemelerinin talep koşulları kadar 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç bu üç ülkede NAIRU’nun belirlenmesinde hem Yeni 

Keynesyen hem de neoklasik görüşün etkili olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: NAIRU, Yeni Keynezyen Görüş, Neoklasik Görüş, Geçiş Ülkeleri, Yatay 

Kesit Bağımlılığı. 

JEL Sınıflandırması: C31, C33, E24, E27 

EVALUATION OF NAIRU’S DETERMINANT WITH NEW KEYNESIAN 

AND NEOCLASSICAL PERSPECTIVES 

Abstract 

 In this study, factors determining the nonaccelerating inflation rate of unemployment 

(NAIRU) in Central and Eastern European (CEE) countries between the years 2000 and 2016 are 

analysed. Moreover, it is analysed whether labour market regulations or demand conditions affect 

the NAIRU when NAIRU determinants are examined. In this context, it is analysed whether the 
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New Keynesian view or the neoclassical view is a determinant. Panel data methods which take 

cross-section dependency into account are used for the analysis. It is concluded that the demand 

conditions are more effective than the market regulations in Poland, Latvia and Estonia. Thus, the 

New Keynesian approach is a determinant in these three countries. Also, labour market regulations 

are effective in determining the NAIRU in Slovakia. Thus, it is determined that the neoclassical 

approach is valid in Slovakia. Finally, it is concluded that labour market regulations are as effective 

as demand conditions in the Czech Republic, Slovenia and Hungary. This result shows that both the 

New Keynesian view the neoclassical view are effective in determining the NAIRU in these three 

countries.  

Keywords: NAIRU, New Keynesian view, neoclassical view, CEE Countries, cross-section 

dependency. 

 JEL Classification: C31, C33, E24, E27 
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BRIC-T ÜLKELERINDE  DÖVİZ KURU VE MALİYET 

KANALININ ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

Doç. Dr. Yusuf  Ekrem AKBAŞ 

Adıyaman Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, akbasyea@gmail.com 

Dr. Öğr. Üyesi Canan SANCAR ÖZKÖK 

                                  Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu,                                             

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, canansancar29@gmail.com 

Özet 

Bu çalışmada, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Türkiye’de (BRIC-T) döviz kuru ve faiz oranının 

enflasyon oranı üzerinde 1995Q1-2015Q4 döneminde etkisinin olup olmadığı analiz edilmiştir. Bu 

bağlamda, döviz kuru ve faiz oranının enflasyon oranı üzerindeki etkisini tahmin eden model 

oluşturulmuştur. Çalışmada kullanılan yöntem yatay kesit bağımlılığı ve yapısal kırılmayı dikkate 

almaktadır. Analiz sonucunda, Türkiye, Brezilya ve Rusya’da döviz kurunun geçiş etkisi olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca, Türkiye ve Rusya’da maliyet kanalı da etkilidir. Diğer yandan, Hindistan 

ve Çin’de ne maliyet kanalının ne de döviz kurunun enflasyon üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Geçiş Etkisi, Faiz Oranı, Döviz Kuru, Yatay Kesit Bağımlılığı, Yapısal 

Kırılma, BRIC-T. 

JEL Sınıflandırması: B22; C33 

THE EFFECTS OF EXCHANGE RATE PASS-THROUGH AND COST 

CHANNEL ON INFLATION IN THE BRIC-T COUNTRIES 

Abstract 

 In this study, we investigated whether the exchange rate and the interest rate have an effect on the 

inflation rate in Brazil, Russia, India, China and Turkey (BRIC-T) between the years of 1995Q1 and 

2015Q4. In this context, a model was created to estimate the effect of interest rate and exchange 

rate on the inflation rate. The methods used in the study take into account cross-sectional 

dependency and structural breaks. As a result of the analysis, it was determined that there was an 

exchange-rate pass-through effect in the Turkey, Brazil and Russia. Moreover, the cost channel was 

valid in Turkey and Russia. On the other hand, it was found out that neither cost channel nor 

exchange rate pass through are effective on inflation in India and China. 

 

Key words: Pass Through effect; Interest Rate, Exchange Rate, Cross-sectional Dependency, 

Structural Breaks, BRIC-T. 

JEL Classification: B22; C33 
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MUHASEBEDE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMA 

TEKNİKLERİ VE KULLANILABİLİRLİĞİ 
Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇALIK 

       Kütahya Dumlupınar Üniversitesi KSBMYO 

        metin.calik@dpu.edu.tr 

ÖZ 

Muhasebede, ilgili karar alıcılara bilgiler farklı türlerde hazırlanan finansal tablolar, açıklamalar 

ve işlemlerin yanı sıra, işlem hacminde bol miktarda veri ile sunulmaktadır. Muhasebe bilgi 

kullanıcıları önemli kararlar verebilmek için, sadece ilgili değil aynı zamanda anlaşılabilir ve 

güvenilir finansal bilgilere erişebilmelidirler. Hızla değişen, küreselleşen ekonomiler ve rekabetin 

yüksek olduğu piyasalar çağında, özellikle yapay zeka ve akıllı sistemler çok boyutlu analitik güç ve 

muhasebe süreçlerinin verimliliğini güçlendirmiştir. Finansal rakamların otomatik analizinin 

yapılması yaygın olmakla birlikte, finansal raporların metin kısımlarından otomatik olarak anlam 

çıkarmada zorluklarla karşılaşılmaktadır. Eşanlamlı terimlerin ne anlama geldiği anlaşılabilse de, 

standardizasyon ya da normların yokluğundan dolayı makinalar ya da bilgisayarlar tarafından bu 

terimlerin kolaylıkla birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılabildiği anlaşılamamaktadır. Veri 

madenciliği; istatistik, bilgisayar bilimi, makine öğrenimi, yapay zeka, veri tabanı teknolojisi ve 

şablon tanımlama gibi bir çok alanı içinde barındıran çoklu bir disiplindir. Bu çalışmada, veri 

madenciliği tekniklerinin muhasebe alanındaki uygulamaları ve bu uygulamalar için düzenleme 

çerçevesi incelenmektedir. Muhasebe alanında önemli veri madenciliği paradigmasının belirli 

kullanımları ve bu kullanımların bütünsel bir görünümü araştırılmaktadır. Muhasebede veri 

madencilik modellerinin uyumluluğunu ve uyum kontrolünü otomatikleştiren çözümler gelecekteki 

araştırmalarda ele alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Veri madenciliği, Muhasebede veri madenciliği, Veri madenciliği teknikleri 

JEL: M41, M49, C55 

DATA MINING IMPLEMENTATION TECHNIQUES AND ITS 

AVALIABILITY IN ACCOUNTING 

Abstract 

In accounting, related decision is presented with a wealth of data as well as financial statements, 

explanations and transactions to the recipients. Information users in accounting should reach not only to 

related but also comprehensible and confidential financial information. Artificial intelligence and smart 

systems have strengthened productivity of multidimensional analytical power and account process in the age 

of rapidly changing, globalizing economies and rivalry marketing. There could be difficulties in inferring 

automatically from text parts of financial reports while automatic analysis of financial figures is common. 

Once it could come out the meaning of synonymous terms, it couldn’t be understood that these terms could 

be used easily interchangeable by computers or machines because of the absence of standardization or 

norms. Data mining is a multiple discipline including many fields like statistics, computer science, machine 

learning, artificial intelligence, data base technology and template identification. The implementations of 

data mining techniques in accounting and regulation frame for these implementations are examined in this 

study. Important data mining paradigm’s specific usage in accounting field and a total view of this usage is 

researched. Solutions automatizing consistency of mining models and its control should be discussed in the 

coming studies. 

Keywords: Data mining, Data mining in accounting, Data mining techniques  

JEL: M41, M49,  C55  
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İŞLETMELERDE ÜSTÜN BİR SİVİL ERDEM DAVRANIŞI: 

WHISTLEBLOWING 
*** 

A SUPERIOR CIVIL VURTIUE BEHAVIOUR IN FIRMS: 

WHISTLEBLOWING 

Yusuf YILDIZ* 

Burak BÜYÜKOĞLU** 

Göktürk KALKAN*** 

Öz 

“Whistleblowing” kavramı ile ilgili olarak Türkiye’de yapılan kısıtlı sayıdaki çalışmada “bildirimde 

bulunma, bilgi uçurma, bilgi sızdırma ve ifşa etme” gibi çoğunlukla olumsuz yönde çeviri ve 

anlamlandırmalarda bulunulmuştur. Batı ülkelerindeki örneklerinin aksine olarak yapılan bu olumsuz 

anlamlandırmanın sebebi olarak ise, başta kültürel yapıdaki farklılık ile iş hayatının zorlukları ve yönetsel 

süreçlerdeki farklı yaklaşımlar olmak üzere pek çok faktör gösterilebilir.  

Son yıllarda özellikle işletme ve yönetim bilimlerinde araştırma alanı bulan, işletme çalışanlarının 

karşılaştığı ahlaki ve hukuki toplumsal sorunları toplumsal baskı grupları veya çoğunlukla resmi kurumlara 

bildirmesi ve bunun sonucunda da işyerinin çeşitli müeyyidelerle karşılaşmasına sebep olan 

“whistleblowing” davranışı, bu araştırmada tüm yönleri ile incelenmeye çalışılmıştır.  

Çalışmamızda, çeşitli Batı ülkelerinde konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar taranmış, “whistleblowing” 

olgusu sadece kavramsal düzeyde açıklanmakla kalmayarak çeşitli ticari ve hatta politik whistleblowing 

uygulamaları araştırmamızda örnek olarak verilmiştir. 

Son olarak “whistleblowing” ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaların genel çerçevesi çizilmiş, ülkenin 

toplumsal ve çalışma hayatına ilişkin çeşitli özellikleri de göz önünde bulundurularak Türkiye’deki çalışma 

hayatında whistleblowinge ilişkin değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Whistleblowing, Erdem, Çalışma Hayatı. 

Jel Kodları: J53, J58, J59 

Abstract 

About whistleblowing concept, it is defined as a negative concept, “reporting, information flow, spoofing 

and disclosure etc.” in limited number of studies in Turkey. This meaning and defining about 

whistleblowing, in contrast of western countries, because of especially differences in cultural structure, the 

difficulties in business life, different approaches in managerial processes and other factors. 

In recent years, the concept of whistleblowing has found a research area, especially in business and 

management sciences. The concept is about the ethical and legal social problems faced by business 

associates are reported  to social pressure groups or to official institutions, and as a result the workplace is 

exposed to various sactions. The concept of whistleblowing has been studied in all aspects of this research. 

In our study, the studies on the whistleblowing have been scanned in various western countries, various 

samples given about this concept, at conceptual level, various commercial and even political investigations. 

Finally, the general framework of the studies carried out in Turkey on "whistleblowing" was drawn, and 

evaluations and suggestions were made regarding the whistleblowing in the working life in Turkey, taking 

into account the various social and working life characteristics of the country. 

Keywords: Whistleblowing, Virtue, Working Life. 

Jel Codes: J53, J58, J59 
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THE DETERMINANTS OF BANK STABILITY: EVIDENCE 

FROM SELECTED BALKAN COUNTRIES AND TURKEY 
Almir ALİHODZİÇ

104
  

İbrahim Halil EKŞİ
105

 

Berna DOĞAN
106

 

Abstract: Financial stability is a situation in which a financial system can absorb shock without 

significant disturbances in its current and future functioning and which has no negative impact on 

the economy. The banking crisis that broke out in the summer of 2007 originated in the U.S. before 

developing into a global financial crisis. Since a full systemic crisis in the financial system, 

particularly in the banking sector, may have strong adverse consequences for the all real economy 

and all economic welfare, this financial crisis has reignited concerns regarding the stability of both 

national and international banking. So, the importance of bank stability has getting rising. This 

paper investigates the determinant of bank stability in selected Balkan countries (Bosnia and 

Herzegovina, Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro and Macedonia) and Turkey on period of 

2010-2016. For this aim, we used to Z-score and non-performing loan (NPL) as dependent 

variables. We used 3 groups independent variables bank performance, financial structure and macro 

variables. According to analysis results, the strongest correlation between NPL as the dependent 

variable among the selected Balkan countries obtained with along the following independent 

variables: gross domestic product, Lerner index, bank concentration, bank size and percentage of 

the number of foreign-owned banks to the number of the total banks in an economy. Observed on 

the other hand, the weakest link among NPLs as a dependent variable was obtained with the 

following independent variables: net interest margin ratio, bank cost-to-income ratio and bank 

regulatory capital to risk weighted assets. Another dependent variable, i.e. Z-score was recorded the 

strongest correlation with the following independent variables in the model: Lerner index, bank 

size, net interest margin ratio, bank cost-to-income ratio and bank regulatory capital. The weakest 

link was obtained with the following independent variables: bank non interest income to total 

income, gross domestic product and bank concentration. The strongest correlation between NPL as 

the dependent variable of the Western and some EU Member countries and Turkey was recorded 

with the following independent variables: Lerner index, capital adequacy ratio, bank size and 

percentage of the number of foreign-owned banks to the number of the total banks. The weakest 

correlation was recorded with the following independent variables: gross domestic product, net 

interest margin ratio and bank cost-to income ratio. In terms of connection Z -score as the 

dependent variable, the strongest connection is obtained with the following variables: Lerner index, 

net interest margin ratio and bank cost –to-income ratio. The weakest correlation was obtained with 

the following independent variables: gross domestic product, capital adequacy ratio, bank non 

interest income to total income. In addition to all these, the results of models     is observed to be 

high.  

Keywords: Financial Stability, Lerner Index, NPL, Z-Score, Bank Performance, 
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TEKNOLOJİ YOĞUN ÜRÜN İHRACATINDA AR-GE 

HARCAMALARININ VE PATENTLERİN ETKİSİ: BİR PANEL 

SVAR ANALİZİ 
 

 

Kazım SARIÇOBAN
107

 

Fatih KAPLAN
108

 

Zeynep KAPLAN
109

 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, teknoloji yoğun ürün ihracatı ile AR-GE harcamaları ve patent sayıları 

arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu amaçla çalışmada, 2007-2016 dönemi dünya ihracatında ilk 

sıralarda bulunan 20 ülkenin verileri kullanılmıştır. Yöntem olarak, söz konusu ülkelerin patent 

sayıları, AR-GE harcamalarının GSYİH’ye oranı ve teknoloji yoğun ürün ihracatı değişkenleri 

kullanılarak, panel yapısal VAR analizi uygulanmıştır. Yapılan ekonometrik analiz sonuçlarına göre, 

ülkelerin AR-GE harcamalarının sahip oldukları patentler kanalı ile teknoloji yoğun ürünlerin 

ihracatını etkilediği ve dolaylı etkileme gücünün oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elde 

edilen bu sonuçlara göre, ülkelerin sahip oldukları patent sayıları, ülkelerin teknoloji yoğun ürün 

ihracatının doğrudan bir göstergesi konumundadır. 
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VEBLEN’İN GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM EĞİLİMİ YAKLAŞIMI: 

KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ 
Dr. Öğt. Üyesi Gülferah BOZKAYA 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü 

 

ÖZET 

 Veblen , Amerika’nın ürettiği en bilinen ve etkili sosyal düşünür ve eleştirmenlerinden biri 

olarak kabul edilmektedir. İlk kez 1899’da yayımlanan kitabı “The Theory of The Leisure Class” 

(Aylak Sınıfı Teorisi) adlı eserinde Veblen, tüketimin gösteriş amacı ile de yapılabildiğini ileri 

sürmüş, toplum-ekonomi arasındaki ilişkiyi sınıfsal farklılaşmalara da dayandırmıştır. Bu çerçevede 

Veblen, gösterişçi tüketimin üst sosyal sınıf ve bunlara benzemeye çalışan diğer sınıflar tarafından 

gösteriş amaçlı olarak yapılan alışverişler olduğunu belirtmiştir. 

İnsanlar mal ve hizmetleri tüketerek öncelikle temel fizyolojik (yemek, içmek, barınma vs.) 

ve güvenlik (can ve mal güvenliği) ihtiyaçlarını karşılarlar. Ancak, her toplumda bazı bireyler bu tür 

ihtiyaçları dışında sadece başkalarını etkileme ve gösteriş yapma amacıyla da tüketimde 

bulunabilirler. Bazı bireyler için gösterişe yönelik mal ve hizmetlere olan talep, fizyolojik ve 

güvenlik ihtiyaçlarından önde gelebilir. Çalışmada psikolojik tatmin sağlayan mal ve hizmet için 

para harcanması anlamına gelen “gösterişçi tüketim” ile ilgili bir alan araştırması yapılmıştır. 

Bu çalışmada  gösterişçi tüketim incelenerek Kahramanmaraş  örnekleminde bir saha 

araştırması yapılacaktır. Araştırmanın varsayımları SPSS istatistik programında frekans ve ki-kare 

testiyle sınanacaktır. Sonuç olarak elde edilecek veriler doğrultusunda, tüketilen ürünlerin gösteriş 

amacıyla kullanılmasında kitle iletişim araçlarının, reklamların, moda sisteminin, büyük alışveriş 

merkezlerinin önemli bir yerinin olup olmadığı irdelenecektir. Tüketilen ürünlerden bireylerin, 

ekonomik durumları, yaşama biçimleri, toplumsal konumları ve statüleri hakkında bilgi  edinilmesi 

amaçlanmaktadır. . 

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Gösterişçi Tüketim, Aylak Sınıfı  

VEBLEN'S CONSPICUOUS CONSUMPTION TREND APPROACH: THE CASE OF 

KAHRAMANMARAŞ PROVINCE 

ABSTRACT 

 Veblen, is considered as one of the best known and most influential critic and social thinker brought 

up in the United States. In his book "The Theory of The Leisure Class", which was published in 1899 for the 

first time, he argued that the consumption was done for conspicuous; and he relied the relationship between 

society and economy on class differences. In this context, Veblen stated that conspicuous consumption is the 

purchases made by the upper social class and the other classes trying to emulate them for the purpose of 

show off 

People consume goods and services primarily in order to meet their physiological needs (food, drink, 

shelter, etc.) and safety needs (safety of life and property). However, some individuals in every society make 

consumption apart from these kinds of needs in order to show off and influence others. For some individuals, 

the demand for goods and services leading to conspicuous consumption, come ahead of the physiological 

and security needs. This study examines psychological satisfaction for the money spent on goods and 

services, which means "conspicuous consumption" and covers a field survey. 

In this study, a field survey will be conducted in Kahramanmaras sample by examining the 

pretentious consumption. The assumptions of the study will be tested by frequency and chi-square test in 

SPSS statistical program. As a result, according to the data to be obtained, mass media, advertisements, 

fashion system, big shopping centers will be examined in order to use the products consumed. It is aimed to 

get information about the economic conditions, life styles, social positions and status of the individuals 

consumed.  

Key Words: Consumption, Conspicuous Consumption, The Leisure Class 
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MUHASEBE MESLEĞİNDE DİJİTALLEŞME: ENDÜSTRİ 4.0 

ETKİSİ 
 

İremnur Baloğlu  

Dumlupınar Üniversitesi  

Arş. Gör. Ümit Gezici  

Kilis 7 Aralık Üniversitesi  

 

Özet 

Ticari hayatta rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin artması 

sonucunda endüstri 4.0 ile yeni bir sürece adım atılmıştır. Küre- sel ölçekte insanların birbirleriyle 

iletişiminin sağlanması yeterli görülmemiş ve nesnelerin de insanlara özgü özellikler kazanması ve 

diğer nesnelerle ve insanlarla iletişime geçmesinin sağlanması endüstri 4.0 kavramına ilham 

vermiştir. Rekabet ortamında iş modellerinin sürdürülebilir olması için bu değişen sürece uyum sağ- 

lanması gerekmektedir. Ekonomik faaliyetlerin ölçülmesini ve raporlanmasını sağlayan muhasebe  

mesleğinin de geleneksel iş yapma yöntemlerini değiştirmesi kaçınılmazdır. Türkiye’de uluslararası 

muhasebe standartları, uluslararası finansal raporlama standartları ve uluslararası denetim 

standartlarına yönelik çalışmalar geç de olsa başlamışken, muhasebe mesleği, dijitalleşen iş 

süreçlerini kavramaya yönelik yeni bir atılım sürecine girmelidir. Bu çalışmada, endüstri 4.0 ile 

değişmekte olan ticari faaliyetlerin muhasebe mesleğine etkileri araştırılmaktadır. Geleneksel 

muhasebeci tanımının, “finansal veri bilimcisi” kavramına doğru evrildiği vurgulanmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Muhasebe, Endüstri 4.0, Akıllı Sistemler, Muhasebeci Eğitimi, Finansal Veri 

Bilimcisi 

DIGITALIZATION ON ACCOUNTING PROFESSION: INDUSTRY 4.0 EFFECT 

Abstract 

In order to gain competitive advantage in the commercial life, globalization and technological 

developments have entered into a new phase with the launch of in- dustry 4.0. The interaction of 

humans in the global context was not determined as sufficient, and things gaining human property 

and interacting with other things and humans were the inspiration behind industry 4.0 concept. The 

business models have to adapt to this new changing paradigm in order to be sustainable in this high 

competitive environment. It is inevitable that the accounting profession, which measures and reports 

the economic activities of firms, has to change its traditional business methodologies. Although the 

works on international accounting standards, international financial reporting standards and 

international auditing standards have been started with an important delay and still covering a small 

percentage of firms in Turkey, accounting profession has to bounce to understand the digitalizing 

busi- ness processes. This paper investigates the effects of industry 4.0, which changes economic 

activities, on accounting profession. It is emphasized that the traditional accountant description is 

evolving to “financial data scientist” concept. 

Keywords: Accounting, Industry 4.0, Intelligent Systems, Accountant Training, Financial Data 

Scientist 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞTIRMANIN YAYGINLAŞAN ARACI: 

BİSİKLET 

*** 

THE SPREADING VEHICLE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION: 

BICYCLE 

Mehmet Vahit EREN
*
 

Öz 

Petrolün ve doğalgazın bir fosil yakıt türü ve yenilenemez olması nedeniyle yetmişli yıllarda yaşanan petrol 

krizleri, petrole bağlı ulaştırma araçlarının sorgulanmasına yol açmıştır. Her geçen gün artan nüfusa 

paralel olarak artan motorlu araçlar, sosyal (trafik sıkışıklığı ve kazası, zaman kaybı vs.), çevresel (çevre 

kirliliği, iklim değişikliği vs.) ve ekonomik (beşeri sermaye, cari açık vs.) açılardan insan hayatını doğrudan 

etkilemektedir. 

Bu çerçevede, ulaşım imkânlarının çevreye ve ekonomiye duyarlı olması gerektiği düşüncesiyle 

“sürdürülebilir ulaşım” kavramı ortaya çıkmış ve kamu politikacıları ulaşımda sürdürülebilirliği 

sağlayabilmek için çeşitli politikalar geliştirmiştir. Sürdürülebilir ulaşım politikaları, toplu taşımanın cazip 

hale getirilmesi, yenilenebilir enerjili araçların üretilmesi, yürüme ile bisiklet gibi motorsuz ulaşımın teşvik 

edilmesi; motorlu taşıtlardan vergi alınması, yol ve park ücreti talep edilmesi yoluyla motorlu taşıt 

kullanımının azaltılmasını kapsamaktadır. En azından kısa mesafede tek kişilik yolculuklarda yürüme ve 

bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, ekonomiye ve insan sağlığına fayda sağlaması beklenmektedir.  

Bu çalışmada, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için sürdürülebilir ulaştırmada bisiklet 

kullanımının sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, bisiklet 

kullanımının yaygın olduğu başarılı ülke örnekleri verilecek ve Türkiye’nin bu konuda hangi politikalar 

uyguladığı ve hangi noktada olduğu tartışılacak ve politika önerilerinde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Ulaşım, Kentleşme, Bisiklet Kullanımı. 

Jel Kodu: O10, O14, O44. 

Abstract  

Because petrol and natural gases are type of fossil fuel and irreproducible, oil crises in the 1970s led to the 

questioning of transportation means connected to oil. The increasing number of motor vehicles in parallel 

with the increasing population directly affect human life in terms of social (traffic congestion and accidents, 

time loss etc.), environmental (environmental pollution, climate change etc.) and economic (human capital, 

current account deficit etc.) aspects. 

In this framework, the concept of "sustainable transportation" emerged, thinking that transportation 

facilities should be sensitive to the environment and the economy, and public policy makers have developed 

various policies in order to provide sustainability in transportation. Sustainable transportation policies are 

attracting public transport, generating renewable energy vehicles, promoting non-motorized transportation 

such as walking and cycling; increasing taxation on motor vehicles, road, and parking fees. It is expected 

that walking and cycling will be at least widespread for short trips on single journeys, benefiting the 

economy and human health. 
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In this study, it is to assess the socio-economic impact of cycling on sustainable transport to achieve 

sustainable development goals. In this context, examples of successful countries where cycling is spreading 

will be given and the policies that Turkey imposed in this regard as well as at which point Turkey is about 

the issue will be discussed, finally the policy proposals will be made. 

Keywords: Sustainable Development, Sustainable Transportation, Urbanization, Cycling. 
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